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EDITAL PROAES/UFMS Nº 1, DE 15 DE JANEIRO DE 2019 

 

Desligamento dos acadêmicos beneficiários dos auxílios creche, moradia e permanência. 

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por 

meio da Pró -Reitoria de Assuntos Estudantis, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 

com o disposto na RESOLUÇÃO/COUN nº 135, de 28 de dezembro 2018, torna público o 

desligamento dos acadêmicos da Cidade Universitária beneficiários dos Auxílios da Assistência 

Estudantil. 

 

1. DO DESLIGAMENTO 

 

1.1. Os desligamentos são realizados conforme o Art. 32 da Resolução/COUN nº 135, de 28 de 

dezembro de 2018. 

 

1.2. DOS DESLIGADOS 

 

1.2.1. Auxílio Creche 

NOMES MOTIVO DO DESLIGAMENTO 

GILMAR TAVARES LOSSA 

 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga 

horária total das disciplinas na qual está matriculado 

no semestre anterior 

 

1.2.2. Auxílio Moradia 

NOMES MOTIVO DO DESLIGAMENTO 

ADRISSON HENRIQUE LEANDRO DOS 

SANTOS 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

AGNO EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

ALINE BATISTA GOMES não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

ANA LAURA ANDRADE MANTOVANI não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

ANDERSON FILIPE DOS SANTOS 

NOGUEIRA 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

ANDERSON RODRIGO DA SILVA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

BERNARDO DE OLIVEIRA IGNACIO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 
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carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

CLARA LETÍCIA SANABRIA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

DANIELA DA SILVA SANTANA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

DAVID HENRIQUE GOMES DOS 

SANTOS 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

DIEGO SALOMAO DUCHINI DOS 

SANTOS 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

EMANUEL PEIXOTO DOS SANTOS não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

EVERTON VINICIUS DE OLIVEIRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

FELIPE MARCELO ORTEGA DE 

OLIVEIRA BARROS 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

GABRIEL JOSE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

GILVANIA BONIFACIO PEREIRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

GLEICIANE DA CRUZ PINTO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

GLEISSON SANTOS DE OLIVEIRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

GUILHERME MARTINEZ OLIVEIRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

GUSTAVO SILVA MORAES não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

HENRIQUE MARCIO LEONEL não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

IAGO DE JESUS MARQUES não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

ISABELLA MARIA VARGAS não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 
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JEAN MATHEUS BEZERRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

JHONATAN DO NASCIMENTO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

JOCILENE RAMONA DE SOUZA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

JOSE CICERO DA SILVA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

JULIELISON GABRIEL ALVES não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

KAREN DE LIMA CLEMENTINO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

LEONARDO LOUREIRO COVARI não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

LUCAS DOMINGUES SILVA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

MANOA DA SILVA REGINALDO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

MARCOS NICOLINO ALVES BATISTA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA SALES não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

PABLO DE MATOS SANTOS não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

PABLO HENRIQUE LACERDA ESTAFFE 

DA SILVA 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

RAYANE DAYARA DE SOUZA MELO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

RODRIGO MELO DE OLIVEIRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

RODRIGO SATIRO DA SILVA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

SANDRA JOSELINA DE ARRUDA 

AQUINO 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 
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matriculado no semestre anterior 

TACIANA DA SILVA FERMINO 

FERNANDES 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

VICTOR ALVES CUSTODIO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

WELLINGTON EVANGELISTA IDINO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

 

1.2.3. Auxílio Permanência 

NOMES MOTIVO DO DESLIGAMENTO 

ADEVAIR MORAES TURMINA GARCIA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

ADRISSON HENRIQUE LEANDRO DOS 

SANTOS 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

AGNO EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

ALDECIR JUNIOR GONCALVES 

MARTINS 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

AMANDA VITORIA DE QUADROS 

GODOY 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

ANA LAURA ANDRADE MANTOVANI não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

ANDERSON FILIPE DOS SANTOS 

NOGUEIRA 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

ANDERSON RODRIGO DA SILVA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

ANGELICA MARQUES MAIA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

ANGELO FIGUEIREDO BEJARANO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

APARECIDA SANTANA DA SILVA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 
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BERNARDO DE OLIVEIRA IGNACIO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

BRENDHA GABRIELLY GONÇALVES 

BASTOS 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

BRUNO BALDUINO DA SILVA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

CHARLES MEDEIROS DE OLIVEIRA 

LIMA 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

CHEILA CABIANCA DA SILVA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

CLARA LETÍCIA SANABRIA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

DANIEL HENRIQUE MARTINS 

MENEZES 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

DANIELA DA SILVA SANTANA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

DANILO APARECIDO DE LIMA MATOS não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

DANTHON BRAGA FERREIRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

DAVID JOSE GONCALVES OLIVEIRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

DENIZE ROCHA DOS SANTOS não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

DIEGO SALOMAO DUCHINI DOS 

SANTOS 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

ÉLIKA PIRETE CAETANO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

ELLENY JACKELINE ZANETONI DA 

MATTA 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

ELVIS FERREIRA COELHO FILHO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

EMILLY DE PAULO GONCALVES não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 
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matriculado no semestre anterior 

ENIS VIEIRA SILVA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

EVERTON FERREIRA DA SILVA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

EVERTON VINICIUS DE OLIVEIRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

FRANCISCO LEONI OLIVEIRA 

QUEIROZ 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

GABRIEL COLMAN RODRIGUES não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

GABRIEL JOSE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

GABRIEL REIS ARAÚJO DE ARAÚJO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

GABRIEL TOMAZ MANSERA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

GABRIEL WILFREDO BRAVO DE 

OLIVEIRA 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

GABRIELI CAROLINA APARECIDA DOS 

SANTOS 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

GILMAR TAVARES LOSSA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

GILVANIA BONIFACIO PEREIRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

GLEICIANE DA CRUZ PINTO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

HARICSON LUIZ BUENO FRANCA 

FREITAS 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

HENRIQUE MARCIO LEONEL não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

HENRIQUE MATHEUS GONCALVES 

DOS SANTOS 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 
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IAGO DE JESUS MARQUES não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

IGOR CESAR DOS SANTOS LITCANOV não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

ISABELLA MARIA VARGAS não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

JHONATAN DO NASCIMENTO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

JOAO ARTHUR FREITAS DE BRITO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

JOAO GUILHERME CRISTOFARO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

JOAO PEDRO HOKAMA SANTOS não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

JOAO VITOR DAVILA TEODORO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

JOÃO VITOR DE ARRUDA OLIVEIRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

JULICE FLORISE ARISTIDES DOS 

SANTOS 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

JULIELISON GABRIEL ALVES não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

JÚNIOR RODRIGO PINHEIRO DA SILVA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

KADYNE MENEZES BRAUD HAINE não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

LARA PORTES DA SILVA CARVALHO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

LAVINIA FERREIRA DE LIMA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

LEONARDO LOUREIRO COVARI não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

LETICIA ELENA MACIEL DOS SANTOS não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 
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matriculado no semestre anterior 

LORRAYNE HERRERA VALLE 

GONCALVES 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

LUAN DE OLIVEIRA FREITAS não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

LUCAS DA SILVA MENDONCA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

LUCAS GABRIEL RIBEIRO MARTINS não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

LÚCIA DE FÁTIMA FERREIRA BATISTA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

LUKAS AKIO MOHRI MAKIMOTO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

MAIANA ALVES DOS SANTOS não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

MÁRCIO GOMES BEZERRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

MARCO ANTONIO BENITES FILHO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

MARCOS NICOLINO ALVES BATISTA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA SALES não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

MARIO MARCIO CASSANO CARNEIRO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

MATHEUS DE SOUZA TEIXEIRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

MATHEUS HENRIQUE FABRICIO 

SANTOS 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

MIRA CELI NAZARE DIAS BASILIO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 
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MURILO HENRIQUE DA SILVA 

LORENTZ 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

NAIARA MOREIRA QUEIROZ não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

OTACILIO LOPES DOS SANTOS JESUS não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

PABLO DE MATOS SANTOS não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

PABLO HENRIQUE LACERDA ESTAFFE 

DA SILVA 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

PAULO BOTELHO NETO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

PEDRO HENRIQUE MENEZES DO 

NASCIMENTO E MEDEIROS 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

RAFAEL MACHADO DO VALE não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

RAFAELA MELO DOS SANTOS não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

RAYANNE ESTER BARBOSA DA SILVA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

RODRIGO MELO DE OLIVEIRA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

ROGER LUCAS ARGENTA MOCINHO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

SALIM SANTOS SALES não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

SAMUEL RAMOS ORTIZ não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

SANDRA JOSELINA DE ARRUDA 

AQUINO 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

STEFFANY SOARES ORTEGA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

SUELLEN ROSEMBERG DOS SANTOS não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 
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matriculado no semestre anterior 

TACIANA DA SILVA FERMINO 

FERNANDES 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

VAGNER GONCALVES BRITO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

VICTOR ALVES CUSTODIO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

VICTOR LUCAS LOPES SILVA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

VINÍCIUS DOS SANTOS REIS 

FERNANDES 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

VINÍCIUS EDUARDO GONÇALVES 

VEIGA 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

VITORIA CAROLINA LEITE DA SILVA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

VITTÓRIA HELLEN DOS ANJOS PRADO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

VITTORYA DE ANDRADE GONCALEZ 

MOURA 

não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

WELLINGTON EVANGELISTA IDINO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

WESLEY RODRIGUES DA SILVA não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

YNGRID OLIVEIRA DO CARMO não concluiu o mínimo de sessenta por cento da 

carga horária total das disciplinas na qual está 

matriculado no semestre anterior 

 

 

2. DO RECURSO 

 

2.1.O prazo para interposição do recurso será de três dias úteis após a data de publicação deste 

edital. 

2.2. Para solicitar o recurso, o discente deverá preencher o formulário de recurso específico 

disponível na página https://proaes.ufms.br/formularios-download / e entregar presencialmente 

na Diave (Corredor Central). O horário de funcionamento é das 9h às 18h. 

2.3. O formulário de recurso poderá ser entregue pelo beneficiário ou terceiro. Será aceito 

apenas o recurso devidamente preenchido e assinado pelo beneficiário, o documento poderá ser 
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digitalizado para a entrega do terceiro. 

2.4. Caso o discente tenha documento comprobatório da situação relatada anexar ao recurso. 

2.5. O resultado do recurso será publicado em edital específico. 

2.6. O recurso de um discente não poderá ser utilizado em benefício de outros acadêmicos. 

 

                                                                                                                                                               

 

                                                                                    MARTA COSTA BECK  

    No exercício do cargo de Pró-Reitora de Assuntos Estudantis  
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