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RESULTADO DA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA DE CANDIDATOS 

INSCRITOS NO EDITAL Nº 006/2019 
 

 

EDITAL CURSO TURNO TIPO COTA INGRESSO NOME SITUAÇÃO 

006/2019 

Ciências Sociais 

(20) Bacharelado 

–Sede- Presencial 

NOTURNO -

- 5º 

Candidatos autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, com renda 

familiar bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário mínimo e que 

tenham cursado integralmente o 

ensino médio em escolas públicas 

(Lei nº 12.711/2012) 

Lenno Magno 

Albergaria 

Lopes 

DEFERIDO 

006/2019 

Matemática (10) 

Licenciatura- 

Sede- Presencial 

NOTURNO -

- 5º 

Candidatos autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, com renda 

familiar bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário mínimo e que 

tenham cursado integralmente o 

ensino médio em escolas públicas 

(Lei nº 12.711/2012) 

Leandro 

Santos 

Gonçalves 

DEFERIDO 

006/2019 

  

Medicina (42) 

Bacharelado – 

Sede- Presencial 

INTEGRAL -

- 3º 

Candidatos com renda familiar 

bruta per capita igual ou inferior a 

1,5 salário mínimo que tenham 

cursado integralmente o ensino 

médio em escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012) 

Any Karoline 

Serafim Silva 
DEFERIDO 

006/2019 

  

Medicina (42) 

Bacharelado – 

Sede- Presencial 

INTEGRAL -

- 3º 

  

Candidatos com renda familiar 

bruta per capita igual ou inferior a 

1,5 salário mínimo que tenham 

cursado integralmente o ensino 

médio em escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012) 

Dyecika 

Souza Couto 
DEFERIDO 

006/2019 

  

Medicina (42) 

Bacharelado – 

INTEGRAL -

- 3º 

Candidatos autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, com renda 

familiar bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário mínimo e que 

tenham cursado integralmente o 

Jéssica 

Aparecida 

Silva Lopes 

DEFERIDO 



Sede- Presencial ensino médio em escolas públicas 

(Lei nº 12.711/2012) 

006/2019 

  

Medicina (42) 

Bacharelado – 

Sede- Presencial 

INTEGRAL -

- 3º 

Candidatos autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, com renda 

familiar bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário mínimo e que 

tenham cursado integralmente o 

ensino médio em escolas públicas 

(Lei nº 12.711/2012) 

Milenna 

Galindo 

Campos 

DEFERIDO 

006/2019 

Nutrição (04) 

Bacharelado- 

Sede- presencial 

INTEGRAL -

- 3º 

Candidatos com renda familiar 

bruta per capita igual ou inferior a 

1,5 salário mínimo que tenham 

cursado integralmente o ensino 

médio em escolas públicas (Lei nº 

12.711/2012) 

Isabela Maria 

Boaventura 
DEFERIDO 

006/2019 

Pedagogia (11) 

Licenciatura- 

Sede- Presencial 

INTEGRAL -

- 3º 

Candidatos autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, com renda 

familiar bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário mínimo e que 

tenham cursado integralmente o 

ensino médio em escolas públicas 

(Lei nº 12.711/2012) 

Luiz Otavio 

Candido 
DEFERIDO 
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