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SEQ. INSCRIÇÃO CANDIDATO 1ª OPÇÃO DE CURSO
RESULTADO DO 

RECURSO
JUSTIFICATIVA DO INDEFERIMENTO DO RECURSO

1 42553 AMANDA ARAÚJO SOUZA
BACHARELADO EM 

MEDICINA
Indeferido

Não atendeu ao subitem 6.1 do Edital visto que não comprovou ter cursado, ou estar concluindo, até o final do ano letivo de 2016, o Ensino Médio. O histórico escolar
apresentado, emitido pelo Instituto Federal de Alagoas – IFAL, informa que está cursando a 4ª série do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em Meio Ambiente no ano
letivo de 2014, portanto, não comprova conclusão. Diante do exposto, não foi concedida a taxa especial de inscrição. 
De acordo com o estabelecido no subitem 6.14.2 do Edital, não será permitido o envio de novos documentos no período de interposição de recursos. A análise da Banca
Examinadora foi realizada exclusivamente a partir dos documentos entregues no período estabelecido no subitem 6.2 do Edital. 

2 41596 ESTEFHANI RODRIGUES DA SILVA
BACHARELADO EM 
FONOAUDIOLOGIA

Indeferido

Conforme disciplinado no subitem 6.8 do Edital, foram indeferidas as solicitações de taxa especial que apresentaram documentação sem autenticação conforme condições
estabelecidas no subitem 6.3, ou seja, que não estivessem com documentos autenticados em cartório ou por servidor da UNCISAL, bem como não atendeu ao subitem 6.1
do Edital visto que não comprovou que cursou integralmente o ensino médio em estabelecimentos da rede pública de ensino do Estado de Alagoas. A declaração
apresentada consta que está cursando o 3º ano do ensino médio neste ano letivo (2016) na referida escola, contudo, não especifica em quais estabelecimentos de ensino
foram cursados o 1º e 2º anos do ensino médio. Diante do exposto, a taxa especial não foi concedida.                                                                                                                                                                                                      

3 40262
KEROLLAYNE SAHRA DE FREITAS 

TENÓRIO
SUPERIOR DE TECNOLOGIA 

EM RADIOLOGIA
Indeferido

Não atendeu ao subitem 6.1 do Edital visto que não comprovou que cursou integralmente o ensino médio em estabelecimentos da rede pública de ensino do Estado de
Alagoas. A declaração apresentada consta que está cursando o 3º ano do ensino médio neste ano letivo (2016) na referida escola, contudo, não especifica em quais
estabelecimentos de ensino foram cursados o 1º e 2º anos do ensino médio. Diante do exposto, a taxa especial não foi concedida.

4 38758 MANOEL MARTINS DOS SANTOS NETO
BACHARELADO EM 

MEDICINA
Indeferido

Não atendeu ao subitem 6.1 do Edital visto que não comprovou ter cursado, ou estar concluindo, até o final do ano letivo de 2016, o Ensino Médio. A Declaração apresentada,
emitida pelo Instituto Federal de Alagoas – IFAL, informa que encontra-se regularmente matriculado em PPP (Programa de Prática Profissional) do Curso Médio Integrado em
Meio Ambiente, porém não está explicito que trata do último ano do referido curso. Diante do exposto, não foi concedida a taxa especial de inscrição. 

5 41791 MARIA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS
BACHARELADO EM 
FONOAUDIOLOGIA

Indeferido
Não atendeu ao subitem 6.1 do Edital visto que não comprovou que cursou integralmente o ensino médio em estabelecimentos da rede pública de ensino do Estado de
Alagoas. A declaração apresentada consta que está cursando o 3º ano do ensino médio neste ano letivo (2016) na referida escola, contudo, não especifica em quais
estabelecimentos de ensino foram cursados o 1º e 2º anos do ensino médio. Diante do exposto, a taxa especial não foi concedida.

6 43199 MARIA LAVYNIA DE MENDONÇA SANTOS
BACHARELADO EM 

FISIOTERAPIA
Indeferido

Conforme disciplinado no subitem 6.8 do Edital, foram indeferidas as solicitações de taxa especial que apresentaram documentação sem autenticação conforme condições
estabelecidas no subitem 6.3, ou seja, que não estivessem com documentos autenticados em cartório ou por servidor da UNCISAL.

7 41408 RAMON PATRICK TENORIO DA PAZ COSTA
BACHARELADO EM 

MEDICINA
Indeferido

Não atendeu ao subitem 6.1 do Edital visto que não comprovou que cursou integralmente o ensino médio em estabelecimentos da rede pública de ensino do Estado de
Alagoas. A declaração apresentada consta que concluiu o 3º ano do ensino médio na referida escola, contudo, não especifica em quais estabelecimentos de ensino foram
cursados o 1º e 2º anos do ensino médio. Diante do exposto, a taxa especial não foi concedida.

8 40364
TAMYRES VITÓRIA BARBOSA DA SILVA 

SANTOS
BACHARELADO EM 

MEDICINA
Indeferido

Não atendeu ao subitem 6.1 do Edital visto que não comprovou que cursou integralmente o ensino médio em estabelecimentos da rede pública de ensino do Estado de
Alagoas. A declaração apresentada consta que está cursando o 3º ano do ensino médio neste ano letivo (2016) na referida escola, contudo, não especifica em quais
estabelecimentos de ensino foram cursados o 1º e 2º anos do ensino médio. Diante do exposto, a taxa especial não foi concedida.

9 38941 THAYNA KARINNE DE ARAUJO SIMAS
BACHARELADO EM 

MEDICINA
Indeferido

Não atendeu ao subitem 6.1 do Edital visto que não comprovou ter cursado, exclusiva e integralmente, o Ensino Médio (1° ao 3° ano) com concessão de bolsa de estudo
integral no Estado de Alagoas. Diante do exposto, não foi concedida a taxa especial de inscrição. 

10 43249 WEDJA DA SILVA SANTOS
BACHARELADO EM 

MEDICINA
Indeferido

Não atendeu ao subitem 6.1 do Edital visto que não comprovou que cursou integralmente o ensino médio em estabelecimentos da rede pública de ensino do Estado de
Alagoas. A declaração apresentada consta que está cursando o 3º ano do ensino médio neste ano letivo (2016) na referida escola, contudo, não especifica em quais
estabelecimentos de ensino foram cursados o 1º e 2º anos do ensino médio. Diante do exposto, a taxa especial não foi concedida.
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