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Câmpus Caxias do Sul

RESULTADO  PARCIAL DOS  ALUNOS  INSCRITOS  PARA O  PROGRAMA DE  AUXÍLIO

ESTUDANTIL DO IFRS-CÂMPUS CAXIAS DO SUL EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº

32/2014.

O Câmpus Caxias do Sul do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul-

IFRS, de acordo com o previsto no Edital nº 32/2014 relativo à concessão dos auxílios estudantis para o

segundo semestre do ano de 2014, divulga o resultado parcial dos alunos inscritos.

Os  alunos  que  tiveram resultado  parcial  indeferido  por  falta  de  documentação,  deverão  protocolar

pedido de recurso junto a documentação faltante, observando o cronograma. Para entrar com recurso, o

estudante precisa apresentar formulário próprio de recurso (ANEXO G), constando de argumentação para

reconsideração na Coordenadoria de Assistência ao Educando.

Resultado Parcial

Obs.: O resultado abaixo encontra-se em ordem alfabética não representando a ordem de classificação final.

NOME SITUAÇÃO MOTIVO E/OU PENDÊNCIAS

1. Adriane Paula Matiazzo Deferido x

2. Alessandro Rodrigues da Silva Em análise/ O aluno deverá
comparecer a entrevista 

x

3. Amanda Rigotti da Rosa Indeferido Renda familiar per capita superior

4. Ana Carolina Rossetti Indeferido

Estudante: Falta  a  fotocópia  do
cartão bancário/ conta-corrente em
nome  da  aluna  (frente  e  verso).
Pai:  fotocópia  do  comprovante
(laudo ou receitas) de do problema
de saúde (hipertensão) do pai.



5. Ana Laura Stracke Longui Indeferido

Estudante:  Falta  fotocópia  do
CPF  e  cartão  bancário/  conta-
corrente no nome do aluno (frente
e  verso). Padrasto:  Fotocópia  da
página  nº  16  da  Carteira  de
Trabalho  do  padrasto.  Irmão:
Carteira  de  Trabalho  (ou
declaração de que não possui este
documento)  e  declaração  de
desemprego  assinada  pelo  irmão
Gabriel.

6. Christian dos Santos Barbosa Indeferido

Estudante:  Falta  fotocópia  da
Carteira  de  Identidade  (frente  e
verso)  e  CPF.  Mãe  e  Pai:
Fotocópia  da folha da carteira  de
trabalho  que  conste  o  último
contrato  de  trabalho  +  folha
seguinte em branco. Comprovante
de  renda  do  pai  e  declaração  de
desemprego assinada pela mãe.

7. Claudete dos Santos Borges Deferido x

8. Cláudia Franciele dos Santos de
Oliveira

Indeferido
 
Aluna já contemplada pelo edital 
anterior.

9. Deividi Varella Salmória
Indeferido

Estudante: Falta  fotocópia  do
Cartão bancário no nome do aluno
ou  comprovante  de  abertura  de
conta  que  conste  a  número  da
agência e conta-corrente.  Irmãos:
fotocópia  da  certidão  de
nascimento.  Pai:
comprovante/contracheque  de
renda  do  (maio  e  julho).  Mãe
(maio  e  junho).  Carteira  de
Trabalho  da  mãe,  pai  e  do  aluno
( ou declaração que não possui) e
comprovante  (contrato  ou  recibo)
que comprove o aluguel.

10. Eduarda Tavares Macedo Indeferido
 
Renda familiar per capita superior

11. Emerson Lazzaron Cardozo de
Oliveira

Deferido x

12. Fabiane machado Indeferido Renda familiar per capita superior



13. Fabíula Tavares Gamarra Indeferido

Falta  fotocópia  Carteira  de
Trabalho da  irmã Patrícia (folhas
de  identificação  frente  e  verso,
último  contrato  de  trabalho  e  a
página  seguinte  em  branco) e
comprovante  de  renda  desta
(contracheque) dos 3(três) últimos
meses;  Comprovante  de
financiamento do imóvel declarado
no questionário.

14. Felipe Strozak da Rosa Indeferido

Estudante: Falta  fotocópia  da
Carteira  de  Identidade,  CPF,
Carteira de trabalho ou declaração
atestando  que  não  possui  este
documento;  Comprovante  de
Residência  e  Cartão  Bancário
(Conta-Corrente)  no  nome  do
aluno.  Pai  e  mãe:  Fotocópia  da
Carteira  de  identidade  (frente  e
verso);  Carteira  de  Trabalho
(folhas  de  identificação  frente  e
verso, último contrato de trabalho
e  a  página  seguinte  em  branco).
Pai:  Comprovante de renda dos 3
(três)  últimos  meses.  Irmão:
certidão de nascimento. 

15. Felipe Weber Pereira Indeferido
Falta  declaração  de  desemprego
assinada  pelo  aluno e  do  irmão
Rodrigo assinada pelo próprio,

16. Fernanda Squinalli Indeferido

Estudante: Falta  fotocópia  da
Carteira de Trabalho da aluna (ou
declaração de que não possui este
documento)  e  do  companheiro
(folhas  de  identificação  frente  e
verso, último contrato de trabalho
e a página seguinte em branco).

17. Gabriel Strake Longui Indeferido

Falta fotocópia da página nº 16 da
Carteira de Trabalho do padrasto;
Carteira de Trabalho do  aluno ou
declaração  assinada  pelo  aluno
atestando  que  não  possui  este
documento.

18. Gilson Brito Borges Deferido x

19.  Gustavo da Rosa Pellenz Indeferido

Falta  fotocópia  comprovante  de
renda  do  pai  e  da  mãe
(contracheque)  e  cartão  bancário
no  nome  do  aluno ou
comprovante/contrato  de  abertura
da conta que conste o número da
agência e conta-corrente.



20. Heloisa Resende Wolf Indeferido Falta declaração de autônomo com
média salarial e assinada pelo pai.

21. Kathleen Daiane Lemos 
Ferreira 

Deferido x

22. Leandro da Motta Morales Deferido x

23. Luis Eduardo Guasso 
Strazzabosco Indeferido

 Falta fotocópia da documentação
do  padrasto: Carteira  de
Identidade  (frente  e  verso)  e
Carteira  de  Trabalho  (folhas  de
identificação frente e verso, último
contrato  de  trabalho  e  a  página
seguinte em branco).

24.Luiz Henrique Bernardi Indeferido

Estudante:  Falta  fotocópia  de
Carteira de Identidade, CPF, cartão
bancário (conta-corrente) no nome
do  aluno  e  comprovante  de
residência.  Pai  e Mãe: Fotocópia
da Carteira de Identidade (frente e
verso), Carteira de trabalho (folhas
de  identificação  frente  e  verso,
último  contrato  de  trabalho  e  a
página  seguinte  em  branco),
comprovante  de  renda
(contracheque) dos 3 (três) últimos
meses  ou  declaração  de
desemprego.

25. Márcia Ribeiro Antunes Indeferido

Estudante: Falta  declaração  de
desemprego assinada  pela  própria
aluna.  Esposo:  Falta  fotocópia
Carteira  de  Identidade  (frente  e
verso), da Carteira de Trabalho do
esposo  (folhas  de  identificação
frente e verso, último contrato de
trabalho  e  a  página  seguinte  em
branco)  e  comprovante  de  renda
(contracheque)  do esposo do mês
de  JUNHO  e  JULHO.  Filhos:
Carteira  de  Trabalho  da  filha
Jéssica (folhas  de  identificação
frente e verso, último contrato de
trabalho  e  a  página  seguinte  em
branco) ou declaração assinada por
esta atestando que não possui este
documento. Comprovante de asma
do filho (Laudo e/ou receita)

26. Marlon Barreto Deferido x



27. Milena Oliveira Entinge Indeferido Renda per capita superior

28. Neiva de Olivieira Indeferido Renda per capita superior

29. Pedro Adriano Rodrigues da 
Silva

Indeferido

Falta  Carteira  de  Trabalho  de
Rosana R. da Silva e de  Tais L.
da Silva (16 anos)  ou declaração
assinada  pela  própria  pessoa
atestando  que  não  possui  este
documento.

30. Raquel  Isoton Pistorello Em análise/ A aluna deverá
comparecer a entrevista 

 
x

31. Rhamonytta Cista Andreatta Deferido  x

32. Rosemari Teresinha Gomes 
Ramires

Deferido x

33.Shayeny Fernandes Araújo
Indeferido

Falta  fotocópia  da  Carteira  de
Trabalho  da  mãe (folhas  de
identificação frente e verso, último
contrato  de  trabalho  e  a  página
seguinte em branco) ou declaração
que não possui este documento.

34. Tairon Willian Campagnolo de
Sousa

Deferido x

35. Túlio César Baldissera Indeferido  Renda familiar per capita superior

36. Vaniele Dal Bello Indeferido

Falta  fotocópia  da  Carteira  de
Trabalho da  mãe e  do pai (folhas
de  identificação  frente  e  verso,
último  contrato  de  trabalho  e  a
página  seguinte  em  branco).
Declaração  de  desemprego
assinada pela  mãe. Declaração de
autônomo assinada pelo pai.

37. Vitória Puntel Loreto Indeferido

Falta fotocópia de comprovante de
renda dos 3 (três) últimos meses da
mãe e  comprovante  (laudo  e/ou
receita) do problema de coluna da
mãe. Falta fotocópia da certidão de
nascimento da irmã Antônia.



38. Yuri da silva Ronzani Indeferido

Falta fotocópia do comprovante de
residência;  cartão  bancário  no
nome  do  aluno ou  cópia  de
contrato de abertura da conta que
conste  o  número  da  agência  e
conta.

A Coordenadoria de Assistência ao Educando convoca os alunos abaixo para entrevistas, conforme dia

e horário, no Departamento de Ensino. O não comparecimento para a entrevista nos dias e horários

agendados acarretará o indeferimento do candidato.

1. Alessandro Rodrigues da Silva 27/08 das 18:30 às 22:30

2. Raquel Isoton Pistorello 26 ou 27/08 -  das 8:30 às 12:00

Caxias do Sul, 28 de agosto de 2014.

Coordenadoria de Assistência ao Educando


