
 
 

RESULTADO DA ANÁLISE DE RENDA
 
Resultado da análise do recurso de renda de candidatos (as) participantes das reservas de vagas 
da Política de Ações Afirmativas, modalidade de renda familiar bruta mensal per capita igual ou 
inferior a 1,5 salários mínimos (Grupos A, A1, B e B1), 
processo seletivo SISU/PISM/EAD 
2021. 
*Este resultado se limita somente a análise de renda dos candidatos. Deverão ainda ser 
atendidos os demais requisitos, conforme o gr
deferimento do requerimento de matrícula.
 

DEFERIDO Preenchimento de todos os requisitos necessários para comprovação de renda per capita 
familiar bruta inferior a 1,5 salários mínimos.

INDEFERIDO 
Motivo 1 

Não apresentação de documentação comprobatória de renda per capita familiar bruta ou 
apresentação de documentação incompleta.

INDEFERIDO 
Motivo 2 Comprovação de renda per capita familiar bruta superior a 1,5 salários mínimos.

MATRÍCULA 
CANCELADA 

Não interposição de 
vaga. 

 
ACESSO AO PARECER: O parecer com o motivo de indeferimento 
(https://siga.ufjf.br/) do candidato. Após fazer 
ALUNO -> PARECERES RECEBIDOS 
 
AUSÊNCIA DE PARECER:
indeferido e não receberem o parecer através SIGA 3
comissao.prograd@ufjf.edu.br 
 
RECURSO: o (a) candidato (a) cujo requerimento de matrícula foi indeferido, em razão de 
apresentação de documentação comprobatória incompleta
mensal per capita superior a 1,5 salários mínimos, poderá interpor recurso contra o resultado 
junto ao Conselho de Graduação da UFJF (CONGRAD).
 
O recurso deve ser solicitado em formulário próprio, preenchido e assinado
no endereço eletrônico www.ufjf.br/cdara e protocolado digitalmente pelo candidato ou 
procurador, através do sistema de matrícula SIGA X, entre os dias 17/02/2021 a 
26/02/2021. As orientações sobre os procedimentos de recurso estão disponíveis
site da CDARA. 
 
No recurso será permitida a juntada de documentação obrigatória e/ou complementar, se for o 
caso, não sendo permitida alteração da composição do grupo familiar por parte do (a) candidato 
(a). 
 
* O recurso ao Conselho Superior (CONSU), 
facultada somente aos candidatos que tiverem seus recursos indeferidos em primeira 
instância – CONGRAD - e obedecerem aos prazos estabelecidos no Edital.
 

RESULTADO DO RECURSO: o resultado do recurso será divulgado no endereço 
eletrônico www.ufjf.br/cdara

Juiz de Fora, 12 de fevereiro de 2021.

RESULTADO DA ANÁLISE DE RENDA- PÓS RECURSO

Resultado da análise do recurso de renda de candidatos (as) participantes das reservas de vagas 
da Política de Ações Afirmativas, modalidade de renda familiar bruta mensal per capita igual ou 
inferior a 1,5 salários mínimos (Grupos A, A1, B e B1), referente a matrícula remota do 
processo seletivo SISU/PISM/EAD - 2º/UFJF 2020, realizada entre os dias 05 a 10 de janeiro de 

*Este resultado se limita somente a análise de renda dos candidatos. Deverão ainda ser 
atendidos os demais requisitos, conforme o grupo escolhido pelo candidato, para o 
deferimento do requerimento de matrícula. 

Preenchimento de todos os requisitos necessários para comprovação de renda per capita 
familiar bruta inferior a 1,5 salários mínimos. 

ação de documentação comprobatória de renda per capita familiar bruta ou 
apresentação de documentação incompleta. 

Comprovação de renda per capita familiar bruta superior a 1,5 salários mínimos.

Não interposição de recurso em 1ª instância, conforme o prazo, implicando perda do direito à 

O parecer com o motivo de indeferimento ficará disponível no SIGA 3 
) do candidato. Após fazer o login deve acessar o ícone ACADÊMICOS 

> PARECERES RECEBIDOS ->  Clicar em BAIXAR PARECER. 

AUSÊNCIA DE PARECER: os (as) candidatos (as) que tiveram seu requerimento de matrícula 
parecer através SIGA 3,poderão solicitar uma cópia através do e
 até o dia 26/02/2021, no horário de 8h às 17h. 

o (a) candidato (a) cujo requerimento de matrícula foi indeferido, em razão de 
apresentação de documentação comprobatória incompleta ou apuração de renda familiar bruta 
mensal per capita superior a 1,5 salários mínimos, poderá interpor recurso contra o resultado 
junto ao Conselho de Graduação da UFJF (CONGRAD). 

O recurso deve ser solicitado em formulário próprio, preenchido e assinado
no endereço eletrônico www.ufjf.br/cdara e protocolado digitalmente pelo candidato ou 

através do sistema de matrícula SIGA X, entre os dias 17/02/2021 a 
26/02/2021. As orientações sobre os procedimentos de recurso estão disponíveis

No recurso será permitida a juntada de documentação obrigatória e/ou complementar, se for o 
caso, não sendo permitida alteração da composição do grupo familiar por parte do (a) candidato 

* O recurso ao Conselho Superior (CONSU), enquanto última instância recursal é 
facultada somente aos candidatos que tiverem seus recursos indeferidos em primeira 

e obedecerem aos prazos estabelecidos no Edital.

RESULTADO DO RECURSO: o resultado do recurso será divulgado no endereço 
www.ufjf.br/cdara. 

Juiz de Fora, 12 de fevereiro de 2021. 

PÓS RECURSO 

Resultado da análise do recurso de renda de candidatos (as) participantes das reservas de vagas 
da Política de Ações Afirmativas, modalidade de renda familiar bruta mensal per capita igual ou 

e a matrícula remota do 
2º/UFJF 2020, realizada entre os dias 05 a 10 de janeiro de 

*Este resultado se limita somente a análise de renda dos candidatos. Deverão ainda ser 
upo escolhido pelo candidato, para o 

Preenchimento de todos os requisitos necessários para comprovação de renda per capita 

ação de documentação comprobatória de renda per capita familiar bruta ou 

Comprovação de renda per capita familiar bruta superior a 1,5 salários mínimos. 

recurso em 1ª instância, conforme o prazo, implicando perda do direito à 

ficará disponível no SIGA 3 
o login deve acessar o ícone ACADÊMICOS -> 

 

os (as) candidatos (as) que tiveram seu requerimento de matrícula 
solicitar uma cópia através do e-mail 

o (a) candidato (a) cujo requerimento de matrícula foi indeferido, em razão de 
ou apuração de renda familiar bruta 

mensal per capita superior a 1,5 salários mínimos, poderá interpor recurso contra o resultado 

O recurso deve ser solicitado em formulário próprio, preenchido e assinado, disponível 
no endereço eletrônico www.ufjf.br/cdara e protocolado digitalmente pelo candidato ou 

através do sistema de matrícula SIGA X, entre os dias 17/02/2021 a 
26/02/2021. As orientações sobre os procedimentos de recurso estão disponíveis no 

No recurso será permitida a juntada de documentação obrigatória e/ou complementar, se for o 
caso, não sendo permitida alteração da composição do grupo familiar por parte do (a) candidato 

enquanto última instância recursal é 
facultada somente aos candidatos que tiverem seus recursos indeferidos em primeira 

e obedecerem aos prazos estabelecidos no Edital. 

RESULTADO DO RECURSO: o resultado do recurso será divulgado no endereço 



 

CPF 
137.XXX.XXX-58 ARTHUR RODRIGUES OLIVEIRA
160.XXX.XXX-56 BRUNA VITORIA CARVALHO
146.XXX.XXX-70 CAROLINA GOMES DA SILVA
074.XXX.XXX-79 CRISTIANE JESUS DE OLIVEIRA SILVA
605.XXX.XXX-76 ERIC FERNANDO PINHEIRO ABREU
735.XXX.XXX-15 EVELYNE STACIE LIMA ROCHA
100.XXX.XXX-51 FRANCIELY FELICIA DA SILVA
085.XXX.XXX-46 GABRIELA DA SILVA ROCHA
142.XXX.XXX-65 ISABELLE CHRISTINE ANTUNES DOS SANTOS
064.XXX.XXX-94 JANAINA CASSIA DE OLIVEIRA
041.XXX.XXX-80 JEAN CARLOS DE ARAUJO
123.XXX.XXX-65 JOÃO VITOR DE FREITAS VIEIRA PERINI
055.XXX.XXX-40 
126.XXX.XXX-26 
151.XXX.XXX-03 JULIANA 
089.XXX.XXX-16 LUCIANA MIRANDA DOS SANTOS
082.XXX.XXX-22 LUIZ GUILHERME LIMA MARTINS
431.XXX.XXX-49 MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO
135.XXX.XXX-62 MARIANA ALVES 
102.XXX.XXX-80 MARLENE DA SILVA MARTINS
701.XXX.XXX-67 MIGUEL DA SILVA MEDEIROS
024.XXX.XXX-02 NESIRENE ARAÚJO LACERDA LIMA
114.XXX.XXX-76 PAULIANY CARVALHO NASCIMENTO CASTRO
171.XXX.XXX-00 PEDRO HENRIQUE SCHULTZ NERI MILER
121.XXX.XXX-09 PRISCILA KAREN ALVES MARINHO
019.XXX.XXX-22 RAFAELLA SANTIAGO SILVA
131.XXX.XXX-96 ROBERTA APARECIDA DA SILVA
071.XXX.XXX-83 
020.XXX.XXX-40 THAYNÁ CRISTINA DOMINGOS PEREIRA
149.XXX.XXX-73 YARA LORRAYNE ALVES HONÓRIO

 

 
NOME 

ARTHUR RODRIGUES OLIVEIRA INDEFERIDO 
BRUNA VITORIA CARVALHO 
CAROLINA GOMES DA SILVA 

CRISTIANE JESUS DE OLIVEIRA SILVA MATRÍCULA CANCELADA
ERIC FERNANDO PINHEIRO ABREU MATRÍCULA CANCELADA

EVELYNE STACIE LIMA ROCHA MATRÍCULA CANCELADA
FRANCIELY FELICIA DA SILVA 
GABRIELA DA SILVA ROCHA 

ISABELLE CHRISTINE ANTUNES DOS SANTOS 
JANAINA CASSIA DE OLIVEIRA INDEFERIDO MOTIVO 1

JEAN CARLOS DE ARAUJO 
JOÃO VITOR DE FREITAS VIEIRA PERINI 

JOEL RAMOS DA SILVA 
JÚLIA DINIZ FERREIRA INDEFERIDO MOTIVO 1

JULIANA SERRATE ALVES DA CRUZ MATRÍCULA CANCELADA
LUCIANA MIRANDA DOS SANTOS 
LUIZ GUILHERME LIMA MARTINS INDEFERIDO MOTIVO 1

MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO MATRÍCULA CANCELADA
MARIANA ALVES DOS SANTOS 
MARLENE DA SILVA MARTINS MATRÍCULA CANCELADA
MIGUEL DA SILVA MEDEIROS INDEFERIDO MOTIVO 1

NESIRENE ARAÚJO LACERDA LIMA 
PAULIANY CARVALHO NASCIMENTO CASTRO MATRÍCULA CANCELADA

PEDRO HENRIQUE SCHULTZ NERI MILER 
PRISCILA KAREN ALVES MARINHO INDEFERIDO MOTIVO 1

RAFAELLA SANTIAGO SILVA 
ROBERTA APARECIDA DA SILVA 

ROSÂNGELA ANANIAS 
THAYNÁ CRISTINA DOMINGOS PEREIRA 

YARA LORRAYNE ALVES HONÓRIO 

RESULTADO 
INDEFERIDO MOTIVO 1 

DEFERIDO 
DEFERIDO 

MATRÍCULA CANCELADA 
MATRÍCULA CANCELADA 
MATRÍCULA CANCELADA 

DEFERIDO 
DEFERIDO 
DEFERIDO 

INDEFERIDO MOTIVO 1 
DEFERIDO 
DEFERIDO 
DEFERIDO 

INDEFERIDO MOTIVO 1 
MATRÍCULA CANCELADA 

DEFERIDO 
INDEFERIDO MOTIVO 1 

MATRÍCULA CANCELADA 
DEFERIDO 

MATRÍCULA CANCELADA 
INDEFERIDO MOTIVO 1 

DEFERIDO 
MATRÍCULA CANCELADA 

DEFERIDO 
INDEFERIDO MOTIVO 1 

DEFERIDO 
DEFERIDO 
DEFERIDO 
DEFERIDO 
DEFERIDO 


