
Administração   Pública   
1. Ampla   Concorrência   
2. Bruno   Soares   Sales   
3. Hyago   Marcal   Freitas   
4. Jessica   Alves   Macabu   Gandra   
5. Luisa   Cruz   de   Pret   Jober   
6. Maria   Eduarda   Garcia   Damasceno   
7. Pedro   Lucas   Gandra   Porto  
8. Yasmin   Carlos   Monsuete   
  

Candidato  (s)  negros  ou  indígenas  com  comprovação  de  carência           
socioeconômica   

  
Candidato  (s)  que  tenham  cursado  na  rede  pública  todo  ensino            
médio   e   com   comprovação   de   carência   socioeconômica   

1. Thayna   Monteiro   Olegario   
  

Candidato  (s)  com  deficiência,  ou  filhos  de  policiais  civis,  militares,            
bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e  administração          
penitenciária,  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do  serviço,  com           
comprovação   de   carência   socioeconômica   

  
   



Agronomia   
  

Ampla   Concorrência   
1. Vitor   Vieira   Maciel   da   Silva   
2. Milena   Guedes   da   Silva   
3. Samuel   Carvalho   de   Oliveira   Filho   
4. Isadora   Galvão   Bucard   
5. Igor   de   Morais   Nunes   
6. Lais   Rodrigues   Campanha   Fernandes   
7. Estevão   da   Costa   Carvalho   Almeida   Lopes   
8. Lana   Mafra   
9. Maria   Eduarda   Nascimento   de   Carvalho   
10. Kauai   Marx   Beckert   Oliveira   
11. Luan   Quintanilha   Guimarães   
12. Lucas   Pessanha   Pinto   Soares   
13. Julia   Martins   Alves   Pereira   

  
Candidato  (s)  negros  ou  indígenas  com  comprovação  de  carência           
socioeconômica   

  
Candidato  (s)  que  tenham  cursado,  na  rede  pública,  os  últimos            
quatro  anos  do  ensino  fundamental  e  todo  o  ensino  médio  e  com              
comprovação   de   carência   socioeconômica   

  
Candidato  (s)  com  deficiência,  ou  filhos  de  policiais  civis,  militares,            
bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e  administração          
penitenciária,  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do  serviço,  com           
comprovação   de   carência   socioeconômica   

  
   



Ciência   da   Computação   
Ampla   Concorrência   

--------   
Candidato  (s)  negros  ou  indígenas  com  comprovação  de  carência           
socioeconômica   

--------   
Candidato  (s)  que  tenham  cursado,  na  rede  pública,  todo  o  ensino             
médio   e   com   comprovação   de   carência   socioeconômica   

1. Tiago   Batista   Carvalho   Monteiro   
2. Pedro   Victor   Rocha   Camargo   
3. Leonardo   Antonio   Azevedo   Cunha   Cardoso   
  

Candidato  (s)  com  deficiência,  ou  filhos  de  policiais  civis,  militares,            
bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e  administração          
penitenciária,  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do  serviço,  com           
comprovação   de   carência   socioeconômica   
       --------   
  
  

   



Bacharelado   em   Ciências   Biológicas   
Ampla   Concorrência   

1. KEVIN   DE   OLIVEIRA   LESSA   RIBEIRO     
2. TAMIRES   MADEIRA   COZENDEY   DIAS     
3. ANNA   CLARA   DOS   ANJOS   SANTOS     
4. EMILLY   MATOS   BARBOSA     
5. DAVID   PAULO   DUTRA   BARROS   
6. KARINE   MARQUES   DA   SILVA     
7. VITORIA   DA   SILVEIRA   LOPES   RIBEIRO   
8. MAIARA   SAMPAIO   DOS   SANTOS   
  

Candidato  (s)  negros  ou  indígenas  com  comprovação  de  carência           
socioeconômica   
Sem   candidato   

  
Candidato  (s)  que  tenham  cursado,  na  rede  pública,  os  últimos            
quatro  anos  do  ensino  fundamental  e  todo  o  ensino  médio  e  com              
comprovação   de   carência   socioeconômica   
  
1. POLLYANA   PEREIRA   PERDOMO     
2. DAPHINE   CHRISTINE   PACHECO   MOTTA     
3. RODOLPHO   ANDRADE   TEIXEIRA     
  
  

Candidato  (s)  com  deficiência,  ou  filhos  de  policiais  civis,  militares,            
bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e  administração          
penitenciária,  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do  serviço,  com           
comprovação   de   carência   socioeconômica   
Sem   Candidato   

   



Licenciatura   Ciências   Biológicas   
Ampla   Concorrência   

1. RAQUEL   DA   SILVA   PAULA     
2. LUCCA   DE   CASTRO   PIRES     
3. JUDSON   VIEIRA   DE   MELO   FILHO   
4. YAN   COUTINHO   DAS   CHAGAS     
5. MARIA   EDUARDA   CAMPINHO   ARQUEJADA     
6. MARIA   EDUARDA   CUNHA   DE   SOUZA     
7. VITOR   DE   ABREU   PACHECO   BERNABE     
8. LEONAN   SILVA   ALVES   DE   SIQUEIRA     
9. MARIA   EDUARDA   CAMILO   HOMERO     
10. ANA   LUIZA   SOARES   ARAUJO     
11. IZABELA   ARAUJO   MARQUES   
  

Candidato  (s)  negros  ou  indígenas  com  comprovação  de  carência           
socioeconômica   
  

Candidato  (s)  que  tenham  cursado,  na  rede  pública,  os  últimos            
quatro  anos  do  ensino  fundamental  e  todo  o  ensino  médio  e  com              
comprovação   de   carência   socioeconômica   
  

Candidato  (s)  com  deficiência,  ou  filhos  de  policiais  civis,  militares,            
bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e  administração          
penitenciária,  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do  serviço,  com           
comprovação   de   carência   socioeconômica   
  

   



Ciências   Sociais   
Ampla   Concorrência   

1. Raysa   Maciel   Rodrigues   
2. Myllena   Azeredo   de   Silos   Pereira   
  

Candidato  (s)  negros  ou  indígenas  com  comprovação  de  carência           
socioeconômica   

1. Beatriz   Alves   dos   Santos   
  

Candidato  (s)  que  tenham  cursado  na  rede  pública  todo  ensino            
médio   e   com   comprovação   de   carência   socioeconômica   

1. Lorena   Passos   do   Nascimento   
  

Candidato  (s)  com  deficiência,  ou  filhos  de  policiais  civis,  militares,            
bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e  administração          
penitenciária,  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do  serviço,  com           
comprovação   de   carência   socioeconômica   

1. Hercules   Avelange   Alves   da   Silva   dos   Santos   
  

   



Engenharia   Civil   
Ampla   Concorrência   

1. Matheus   Dias   da   Costa   
2. Daniele   Terra   Mourao   
3. Vanessa   do   Nascimento   Silva   Lima   
4. Gedson   Polonini   Cassimiro   
5. Kaue   Bosco   da   Silva   Souza   Martins   

  
Candidato  (s)  negros  ou  indígenas  com  comprovação  de  carência           
socioeconômica   

1. Marcos   Vinicius   Santana   Barbosa   
  

Candidato  (s)  que  tenham  cursado,  na  rede  pública,  todo  o  ensino             
médio   e   com   comprovação   de   carência   socioeconômica   

1. Sara   Elen   de   Jesus   Alves   
2. Mariana   dos   Santos   Vieira   
3. Laura   Barreto   Azeredo   

  
Candidato  (s)  com  deficiência,  ou  filhos  de  policiais  civis,  militares,            
bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e  administração          
penitenciária,  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do  serviço,  com           
comprovação   de   carência   socioeconômica   

               --------   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



Engenharia   Metalúrgica   
Ampla   Concorrência   

--------   
  

Candidato  (s)  negros  ou  indígenas  com  comprovação  de  carência           
socioeconômica   

--------   
  

Candidato  (s)  que  tenham  cursado,  na  rede  pública,  todo  o  ensino             
médio   e   com   comprovação   de   carência   socioeconômica   

1. Alexandre   Augusto   Maciel   Rangel   Meireles     
2. Willian   Claudio   Gonçalves   Teixeira   Cabral   
3. Raphael   Maciel   Chagas   de   Mello   

  
Candidato  (s)  com  deficiência,  ou  filhos  de  policiais  civis,  militares,            
bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e  administração          
penitenciária,  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do  serviço,  com           
comprovação   de   carência   socioeconômica   
  

      --------   
  

   



Engenharia   de   Exploração   e   Produção   de   Petróleo   
Ampla   Concorrência   

1. Julia   Gomes   Areas   
2. Gabriel   Luis   dos   Anjos   Carvalho   
3. Danilo   Terra   Coutinho   
  

Candidato  (s)  negros  ou  indígenas  com  comprovação  de  carência           
socioeconômica   

1. Andre   de   Oliveira   Abreu   
  

Candidato  (s)  que  tenham  cursado  na  rede  pública  todo  ensino            
médio   e   com   comprovação   de   carência   socioeconômica   

1. Eduarda   Nieiro   D   Avila   
  

Candidato  (s)  com  deficiência,  ou  filhos  de  policiais  civis,  militares,            
bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e  administração          
penitenciária,  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do  serviço,  com           
comprovação   de   carência   socioeconômica   
  

   



Engenharia   de   Produção   
Ampla   Concorrência   

1. Carolina   Rust   Gomes   Di   Donato   
  

Candidato  (s)  negros  ou  indígenas  com  comprovação  de  carência           
socioeconômica   

1. Gean   dos   Santos   Tavares   
  

Candidato  (s)  que  tenham  cursado  na  rede  pública  todo  ensino            
médio   e   com   comprovação   de   carência   socioeconômica   
  

Candidato  (s)  com  deficiência,  ou  filhos  de  policiais  civis,  militares,            
bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e  administração          
penitenciária,  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do  serviço,  com           
comprovação   de   carência   socioeconômica   
  

   



Física   
Ampla   Concorrência   
  

Candidato  (s)  negros  ou  indígenas  com  comprovação  de  carência           
socioeconômica   

sem   candidato   
  

Candidato  (s)  que  tenham  cursado,  na  rede  pública,  os  últimos            
quatro  anos  do  ensino  fundamental  e  todo  o  ensino  médio  e  com              
comprovação   de   carência   socioeconômica   
  
1. GIULIA   GUZZO   MONTEIRO   ANDRADE   
  

Candidato  (s)  com  deficiência,  ou  filhos  de  policiais  civis,  militares,            
bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e  administração          
penitenciária,  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do  serviço,  com           
comprovação   de   carência   socioeconômica   
sem   candidato   

   



Matemática   
Ampla   Concorrência   

1. Joao   Guilherme   Pereira   de   Azevedo   
2. Isaac   Jefferson   Gardim   Couto   
3. Leticya   dos   Santos   Rocha   
4. Yan   da   Silva   Lima   
5. Leonardo   Ribeiro   de   Souza   Junior   
6. Evellyn   Goulart   Sindra   
7. Kaio   Ribeiro   Barbara   
  

Candidato  (s)  negros  ou  indígenas  com  comprovação  de  carência           
socioeconômica   

1. Charles   Gonçalves   de   Almeida   Costa   
2. Cristiano   Junio   Justino   da   Conceição   
  

Candidato  (s)  que  tenham  cursado,  na  rede  pública,  os  últimos            
quatro  anos  do  ensino  fundamental  e  todo  o  ensino  médio  e  com              
comprovação   de   carência   socioeconômica   

1. Matheus   Catachone   Freitas   
2. Welington   Peres   Leo   
  

Candidato  (s)  com  deficiência,  ou  filhos  de  policiais  civis,  militares,            
bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e  administração          
penitenciária,  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do  serviço,  com           
comprovação   de   carência   socioeconômica   
  
  

   



Medicina   Veterinária   
  

Ampla   Concorrência   
  

Candidato  (s)  negros  ou  indígenas  com  comprovação  de  carência           
socioeconômica   
  

Candidato  (s)  que  tenham  cursado,  na  rede  pública,  os  últimos            
quatro  anos  do  ensino  fundamental  e  todo  o  ensino  médio  e  com              
comprovação   de   carência   socioeconômica   

1. Livia   dos   Santos   Nogueira   
  

Candidato  (s)  com  deficiência,  ou  filhos  de  policiais  civis,  militares,            
bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e  administração          
penitenciária,  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do  serviço,  com           
comprovação   de   carência   socioeconômica   
  

   



Pedagogia   
Ampla   Concorrência   

1. MATHEUS   DE   LIMA   FERREIRA     
2. MILLENA   SOARES   DE   ARAUJO     
3. LAURA   BRANCO   CAMPISTA   MEDINA     
4. GABRIELLE   RANGEL   VIANA   

Candidato  (s)  negros  ou  indígenas  com  comprovação  de  carência           
socioeconômica   
  

Sem   candidatos   
  

Candidato  (s)  que  tenham  cursado,  na  rede  pública,  os  últimos            
quatro  anos  do  ensino  fundamental  e  todo  o  ensino  médio  e  com              
comprovação   de   carência   socioeconômica   

1. RAYANE   BARCELOS   CASANOVA   FONSECA     
2. IZABELA   SILVA   PETRALHA   
3. TOBIAS   ALVES   TORRES   
  

Candidato  (s)  com  deficiência,  ou  filhos  de  policiais  civis,  militares,            
bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e  administração          
penitenciária,  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do  serviço,  com           
comprovação   de   carência   socioeconômica   
  

   



Química   
Ampla   Concorrência   

1. GABRIELY   PEREIRA   SOUZA     
2. GUSTAVO   FIUZA   DA   SILVA   FILHO   
  

Candidato  (s)  negros  ou  indígenas  com  comprovação  de  carência           
socioeconômica   

1. CAROLINE   ANDRADE   QUITETE   
  

Candidato  (s)  que  tenham  cursado,  na  rede  pública,  os  últimos            
quatro  anos  do  ensino  fundamental  e  todo  o  ensino  médio  e  com              
comprovação   de   carência   socioeconômica   

1. MILLENA   ARAUJO   FERREIRA     
2. TAINA   SOBRINHO   FRANCISCO   
  

Candidato  (s)  com  deficiência,  ou  filhos  de  policiais  civis,  militares,            
bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e  administração          
penitenciária,  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do  serviço,  com           
comprovação   de   carência   socioeconômica   
sem   candidato   
  

   



Zootecnia   
  

Ampla   Concorrência   
1. Kathleen   Coimbra   da   Silva   

  
Candidato  (s)  negros  ou  indígenas  com  comprovação  de  carência           
socioeconômica   
  

Candidato  (s)  que  tenham  cursado,  na  rede  pública,  os  últimos            
quatro  anos  do  ensino  fundamental  e  todo  o  ensino  médio  e  com              
comprovação   de   carência   socioeconômica   

1. Jennifer   Ellen   de   Sena   Oliveira   
2. Giovanna   Manhães   da   Silva   

  
Candidato  (s)  com  deficiência,  ou  filhos  de  policiais  civis,  militares,            
bombeiros  militares  e  inspetores  de  segurança  e  administração          
penitenciária,  mortos  ou  incapacitados  em  razão  do  serviço,  com           
comprovação   de   carência   socioeconômica   
  

  
  


