
RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

1148396 Graduação
23071.015504/

2017-42

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

Apresentar  a seguinte documentação devidamente 

preenchida e assinada: 

- Termo de Compromisso e Responsabilidade (Anexo 

01 do Edital nº01/2017);

- Declaração de Cumprimento de Interstício (Anexo 03 

do Edital nº01/2017).
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

2211349 Graduação
23071.015535/

2017-01

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso. 

Portanto, a candidata  deverá apresentar declaração 

de matrícula emitida pela instituição formadora, 

referente ao ano de 2017, como aluno regular no 

curso de Graduação em instituição privada ou pública, 

atualizada, com data de emissão até 30 (trinta) dias 

anteriores ao prazo inicial de entrega da 

documentação (item 7.1.1). A declaração de matrícula 

deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.

2136000 Graduação
23071.015224/

2017-34
DEFERIDO SEM RESTRIÇÕES
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

1509173 Graduação
23071.015939/

2017-97

DEFERIDO COM RESTRIÇÕES

Apresentar as seguintes documentações: 

- declaração de matrícula emitida pela instituição 

formadora, referente ao ano de 2017, como aluno 

regular no curso de Graduação em instituição privada 

ou pública, atualizada, com data de emissão até 30 

(trinta) dias anteriores ao prazo inicial de entrega da 

documentação (item 7.1.1), contendo as seguintes 

informações:

c.1) nome do aluno;

c.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

c.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação;

- comprovante de rendimento acadêmico do curso 

frequentado, por meio de histórico, certidão ou 

declaração emitida pela instituição formadora 

referente ao primeiro semestre de 2017; e

- declaração de quitação de débitos, referente ao 

primeiro semestre de 2017, emitida pela instituição 

formadora.

Página 3



RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

1866120 Graduação
23071.015382/

2017-94

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso. 

Portanto, o candidato  deverá apresentar declaração 

de matrícula emitida pela instituição formadora, 

referente ao ano de 2017, como aluno regular no 

curso de Graduação em instituição privada ou pública, 

atualizada, com data de emissão até 30 (trinta) dias 

anteriores ao prazo inicial de entrega da 

documentação (item 7.1.1). A declaração de matrícula 

deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

2136260 Graduação
23071.015036/

2017-14

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso. 

Portanto, a candidata  deverá apresentar declaração 

de matrícula emitida pela instituição formadora, 

referente ao ano de 2017, como aluno regular no 

curso de Graduação em instituição privada ou pública, 

atualizada, com data de emissão até 30 (trinta) dias 

anteriores ao prazo inicial de entrega da 

documentação (item 7.1.1). A declaração de matrícula 

deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

1974326 Graduação
23071.015763/

2017-73

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso. 

Portanto, o candidato  deverá apresentar declaração 

de matrícula emitida pela instituição formadora, 

referente ao ano de 2017, como aluno regular no 

curso de Graduação em instituição privada ou pública, 

atualizada, com data de emissão até 30 (trinta) dias 

anteriores ao prazo inicial de entrega da 

documentação (item 7.1.1). A declaração de matrícula 

deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

1928363 Graduação
23071.015398/

2017-05

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso. 

Portanto, o candidato  deverá apresentar declaração 

de matrícula emitida pela instituição formadora, 

referente ao ano de 2017, como aluno regular no 

curso de Graduação em instituição privada ou pública, 

atualizada, com data de emissão até 30 (trinta) dias 

anteriores ao prazo inicial de entrega da 

documentação (item 7.1.1). A declaração de matrícula 

deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.

2266254 Graduação
23071.015112/

2017-83
DEFERIDO SEM RESTRIÇÕES

2145236 Graduação
23071.015408/

2017-02
DEFERIDO SEM RESTRIÇÕES

1754613 Graduação
23071.015114/

2017-72
DEFERIDO SEM RESTRIÇÕES
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

2234197 Graduação
23071.015956/

2017-24

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

Apresentar  declaração de matrícula emitida pela 

instituição formadora, referente ao ano de 2017, 

como aluno regular no curso de Graduação em 

instituição privada ou pública, atualizada, com data de 

emissão até 30 (trinta) dias anteriores ao prazo inicial 

de entrega da documentação (item 7.1.1), contendo 

as seguintes informações:

c.1) nome do aluno;

c.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

c.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação;
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

1146558 Graduação
23071.015432/

2017-33

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso. 

Portanto, o candidato  deverá apresentar declaração 

de matrícula emitida pela instituição formadora, 

referente ao ano de 2017, como aluno regular no 

curso de Graduação em instituição privada ou pública, 

atualizada, com data de emissão até 30 (trinta) dias 

anteriores ao prazo inicial de entrega da 

documentação (item 7.1.1). A declaração de matrícula 

deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

1912601 Graduação
23071.015507/

2017-86

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso. 

Portanto, o candidato  deverá apresentar declaração 

de matrícula emitida pela instituição formadora, 

referente ao ano de 2017, como aluno regular no 

curso de Graduação em instituição privada ou pública, 

atualizada, com data de emissão até 30 (trinta) dias 

anteriores ao prazo inicial de entrega da 

documentação (item 7.1.1). A declaração de matrícula 

deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.

1148554 Graduação
23071.015154/

2017-14
DEFERIDO SEM RESTRIÇÕES

1032011 Graduação
23071.015140/

2017-09
DEFERIDO SEM RESTRIÇÕES

2103449 Graduação
23071.015030/

2017-39
DEFERIDO SEM RESTRIÇÕES

1219208 Graduação
23071.015333/

2017-51
DEFERIDO SEM RESTRIÇÕES
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

1729729 Graduação
23071.015062/

2017-34
SOB ANÁLISE DA COMISSÃO GESTORA

2408144 Graduação
23071.015222/

2017-45
DEFERIDO SEM RESTRIÇÕES

2183026 Graduação
23071.015051/

2017-54

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso. 

Portanto, a candidata  deverá apresentar declaração 

de matrícula emitida pela instituição formadora, 

referente ao ano de 2017, como aluno regular no 

curso de Graduação em instituição privada ou pública, 

atualizada, com data de emissão até 30 (trinta) dias 

anteriores ao prazo inicial de entrega da 

documentação (item 7.1.1). A declaração de matrícula 

deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

1146670 Graduação
23071.015150/

2017-36

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso. 

Portanto, o candidato  deverá apresentar declaração 

de matrícula emitida pela instituição formadora, 

referente ao ano de 2017, como aluno regular no 

curso de Graduação em instituição privada ou pública, 

atualizada, com data de emissão até 30 (trinta) dias 

anteriores ao prazo inicial de entrega da 

documentação (item 7.1.1). A declaração de matrícula 

deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

1148386 Graduação

INDEFERIDO NOS TERMOS DO ITEM 5.4 DO EDITAL 

Nº01/2017-COMISSÃO GESTORA PROQUALI.

Não cumpriu os procedimentos estabelecidos no item 

5.1, durante o período de inscrição. 

2279433 Graduação
23071.015537/

2017-92
DEFERIDO SEM RESTRIÇÕES
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

1646277 Graduação
23071.014992/

2017-71

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso. 

Portanto, a candidata  deverá apresentar declaração 

de matrícula emitida pela instituição formadora, 

referente ao ano de 2017, como aluno regular no 

curso de Graduação em instituição privada ou pública, 

atualizada, com data de emissão até 30 (trinta) dias 

anteriores ao prazo inicial de entrega da 

documentação (item 7.1.1). A declaração de matrícula 

deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.

2144969 Graduação
23071.015053/

2017-43
DEFERIDO SEM RESTRIÇÕES

2183058 Graduação
23071.015514/

2017-88
DEFERIDO SEM RESTRIÇÕES

1146562 Graduação
23071.015147/

2017-12
DEFERIDO SEM RESTRIÇÕES

2319131 Graduação
23071.015776/

2017-42
DEFERIDO SEM RESTRIÇÕES
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

1980113 Graduação
23071.015710/

2017-52

INDEFERIDO

Não entregou processo tempestivamente.

2183162 Graduação
23071.015143/

2017-34

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso. 

Portanto, o candidato  deverá apresentar declaração 

de matrícula emitida pela instituição formadora, 

referente ao ano de 2017, como aluno regular no 

curso de Graduação em instituição privada ou pública, 

atualizada, com data de emissão até 30 (trinta) dias 

anteriores ao prazo inicial de entrega da 

documentação (item 7.1.1). A declaração de matrícula 

deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

1509090 Graduação
23071.015770/

2017-75

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso. 

Portanto, a candidata  deverá apresentar declaração 

de matrícula emitida pela instituição formadora, 

referente ao ano de 2017, como aluno regular no 

curso de Graduação em instituição privada ou pública, 

atualizada, com data de emissão até 30 (trinta) dias 

anteriores ao prazo inicial de entrega da 

documentação (item 7.1.1). A declaração de matrícula 

deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.

1147804 Graduação
23071.015401/

2017-82

INDEFERIDO

Não entregou processo tempestivamente.
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

2376445 Graduação
23071.014999/

2017-92

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso. Portanto, o 

candidato  deverá apresentar declaração de matrícula 

emitida pela instituição formadora, referente ao ano 

de 2017, como aluno regular no curso de Graduação 

em instituição privada ou pública, atualizada, com 

data de emissão até 30 (trinta) dias anteriores ao 

prazo inicial de entrega da documentação (item 7.1.1). 

A declaração de matrícula deverá conter, pelo menos, 

as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

2145025 Graduação
23071.015532/

2017-60

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso. 

Portanto, a candidata  deverá apresentar declaração 

de matrícula emitida pela instituição formadora, 

referente ao ano de 2017, como aluno regular no 

curso de Graduação em instituição privada ou pública, 

atualizada, com data de emissão até 30 (trinta) dias 

anteriores ao prazo inicial de entrega da 

documentação (item 7.1.1). A declaração de matrícula 

deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

2203338 Graduação
23071.015389/

2017-14

 DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

Apresentar  comprovante de rendimento acadêmico 

do curso por meio de histórico, certidão ou declaração 

emitida pela instituição formadora referente ao 

primeiro semestre de 2017.
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

1062126 Graduação
23071.015228/

2017-12

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso. Portanto, o 

candidato  deverá apresentar declaração de matrícula 

emitida pela instituição formadora, referente ao ano 

de 2017, como aluno regular no curso de Graduação 

em instituição privada ou pública, atualizada, com 

data de emissão até 30 (trinta) dias anteriores ao 

prazo inicial de entrega da documentação (item 7.1.1). 

A declaração de matrícula deverá conter, pelo menos, 

as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.

1148196 Graduação
23071.015144/

2017-89
DEFERIDO SEM RESTRIÇÕES
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

1074425 Graduação
23071.015055/

2017-32

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso. Portanto, o 

candidato  deverá apresentar declaração de matrícula 

emitida pela instituição formadora, referente ao ano 

de 2017, como aluno regular no curso de Graduação 

em instituição privada ou pública, atualizada, com 

data de emissão até 30 (trinta) dias anteriores ao 

prazo inicial de entrega da documentação (item 7.1.1). 

A declaração de matrícula deverá conter, pelo menos, 

as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.
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RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

2313771 Graduação
23071.015024/

2017-81

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso, nem 

indicação do mês e ano de previsão de término do 

curso. Portanto, o candidato  deverá apresentar 

declaração de matrícula emitida pela instituição 

formadora, referente ao ano de 2017, como aluno 

regular no curso de Graduação em instituição privada 

ou pública, atualizada, com data de emissão até 30 

(trinta) dias anteriores ao prazo inicial de entrega da 

documentação (item 7.1.1). A declaração de matrícula 

deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.

Página 22



RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 01/2017 - COMISSÃO GESTORA PROQUALI

A entrega dos documentos solicitados na divulgação do resultado preliminar será nos dias 31/08/2017 e 

01/09/2017, nas Centrais de Atendimento.  

SIAPE Nível do curso Processo Resultado preliminar

2165957 Graduação
23071.015343/

2017-97

DEFERIDO COM RESTRIÇÃO

A declaração de matrícula apresentada não consta 

indicação do mês e ano de início do curso. Portanto, o 

candidato  deverá apresentar declaração de matrícula 

emitida pela instituição formadora, referente ao ano 

de 2017, como aluno regular no curso de Graduação 

em instituição privada ou pública, atualizada, com 

data de emissão até 30 (trinta) dias anteriores ao 

prazo inicial de entrega da documentação (item 7.1.1). 

A declaração de matrícula deverá conter, pelo menos, 

as seguintes informações:

d.1) nome do aluno;

d.2) período de duração do curso frequentado, com 

indicação do mês e ano de início do curso e indicação 

do mês e ano de previsão de término do curso;

d.3) o devido credenciamento e/ou autorização do 

curso frequentado junto ao Ministério da Educação.
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