
 

 

  FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS- FUPAC 
 

FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE UBERLÂNDIA 
Av: Cipriano Del Fávero, 1015, Centro Fone: (34) 3291-2100 

 

 

COMUNICADO: 
Para fins de regularização das pastas acadêmicas verificamos que faltam ou estão ilegíveis os documentos 

listados na tabela abaixo. Solicitamos que estes documentos sejam protocolados (1 CÓPIA DE CADA, sendo frente e 
verso na mesma página, cada documento em folhas separadas) na SECRETARIA DA FACULDADE, situado na Av: 
Cipriano Del Fávero, 1015, Centro, de segunda a sexta-feira exclusivamente no horário das 14:00 às 19:00 horas ou 
envia por email: registrodediplomas@unipacuberlandia.com.br  em (PDF), sendo frente e verso na mesma página e 
cada em um arquivo impreterivelmente até o dia 16/12/2022. 

 

 Na entrega presencial apresentar documentos originais; 

 Só serão aceitas cópias legíveis e sem cortes. 

 Não será aceita CNH. 
 

 
CURSO Aluno: Documentação pendente: 

AGRONOMIA 

Adriano Henrique de paulo 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Adriele Santos Servato 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Alan Gabriel Rodrigues Junqueira 

01 cópia do comprovante de endereço 

NUTRIÇÃO 
Alana Vieira De Carvalho 

Documentos ok 

BIOMEDICINA 
Alexandra Caroline Monteiro Braga 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 

Alexandre Francisco coelho filho 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 

Aline Cristina Andrade Dos Santos 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 
Alinne kelly fonseca 

01 cópia de comprovante de endereço 

DIREITO 
Alisson de oliveira gonçalves 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 

Aloisio carlos santos trindade 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 
Aluisio Fagundes da cruz neto 

01 cópia de comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Alvimar Cesar De Castro Duarte 

01 foto 3x4 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

ENFERMAGEM Amanda Eugenio De Oliveira 01 cópia do comprovante de endereço 
01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 
e ensino médio  

DIREITO 
Amanda Fernandes carrijo 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

DIREITO 
Amanda gabrielle da silva ribeiro 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 

Amanda godoi vieira 

01 foto 3x4 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Amanda Marques De Sousa 

01 cópia do comprovante de endereço 
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DIREITO 

Amanda tavares da Silveira santos 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Ana Carolina Druziani 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 

Ana Caroline silva gonçalves 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental e 

ensino médio 

01 cópia do comprovante de endereço 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 
Ana Eliza Pereira Machado 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 
Ana laura guimaraes 

01 cópia do comprovante de endereço 

NUTRIÇÃO 
Ana Luiza Amaral Ribeiro 

Documentos ok 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Ana Luiza Dos Santos Leite 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Ana Paula Silva Rodrigues 

Documentos ok 

DIREITO 

Ana vaneska Miranda barbosa 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

NUTRIÇÃO 
Anaisa Carrijo Carvalho 

Documentos ok 

DIREITO 

Anderson custodio pereira junior 

01 foto 3x4 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental e 

ensino médio 

01 cópia da reservista 

AGRONOMIA 
Anderson de Freitas cardoso 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 

Andre luis Fonseca rezende 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 
Andre Pedro furlanetto pereira 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Andressa Vaz Vieira 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Andreza Fernandes Teodoro 

01 foto 3x4 

01 cópia da certidão civil 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Andreza Vasconcelos Domingos 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 
Anna Paula custodio freitas 

01cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 

Anna vitória Souza pereira 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONEGÓCIO 

Antonia Suerleide Alves Ferreira 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental e 

ensino médio 

AGRONEGÓCIO 

Arthur Queiroz De Oliveira 

01 cópia de comprovante de endereço 

01 cópia da reservista 

ADMINISTRAÇÃO 

Arthur Souza Goulart 

01 cópia da certidão civil 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

AGRONOMIA 

Artur giacomelli teodoro 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

ENFERMAGEM Barbara Lemes Gonçalves 01 cópia do titulo 
01 cópia do comprovante de endereço 

NUTRIÇÃO 
Bernardo Barbosa Rezende 

01 cópia do comprovante de endereço 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 
Boas Xavier Ananias 

01 cópia do comprovante de endereço 



 

 

ADMINISTRAÇÃO 
Brenda Kystina Alves Do Nascimento 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Brenno Augusto Silva Cardoso 

Documentos ok 

DIREITO 

Brilla maniçoba Martins almirao 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 
Bruna França Borges 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 
Bruna Souza reis 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Bruno Cesar Goulart 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental e 
ensino médio 
01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia da reservista 

DIREITO 
Bruno Eduardo bastos da silva 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 
Bruno nunes de castro 

01 cópia do comprovante de endereço 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 
Caio Santiago Teodoro Lima 

01 cópia do comprovante de endereço 

FARMÁCIA 
CAMILA ALVES VIEIRA 

01 CÓPIA DO RG [ATUALIZADO] FRENTE E VERSO 

AGRONOMIA 
Carlos Henrique borges santos 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Carmo Alves Cabral Neto 

01 cópia do comprovante de endereço 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Carmo aparecido franco vilela 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia de comprovante de endereço  

AGRONOMIA 
Carolina ferreira damasceno 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

ENFERMAGEM Carolina Seabra De Moura 01 cópia do comprovante de endereço 
01 cópia do titulo 

DIREITO 
Caroline Alves de jesus 

01 cópia do comprovante de endereço 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 

Caroline Cabral De Faria 

01 foto 3x4 

01 cópia do comprovante de endereço 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 

Caroline Priscila Souza Faria 

01 foto 3x4 

01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 

Cassio Mateus Dos Santos 

01 cópia do rg [atualizada] frente e verso 

01 cópia da certidão civil 

01 cópia do comprovante de endereço  

ENFERMAGEM Ciro Vieira Da Silva Júnior Documentos ok 
DIREITO 

Claricindo rosa filho 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental e 

ensino médio 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

DIREITO 
Claudia Duarte de mello 

01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 
Cristiana Barbosa Do Nascimento Lopes 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 

Dalton Maximiliano silva 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental e 

ensino médio 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS Dancairo Gomes De Oliveira 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 
Daniel Melquiades Ramos Junior 

Documentos ok 

DIREITO 
Daniel santos andrade 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 

Danilo do nascimento neto 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 

Danilo Felisno  Da Costa 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do comprovante de endereço 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

ENFERMAGEM Danúbia Cristina Silva Zandonadi 01 cópia do comprovante de endereço 
01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 



 

 

AGRONOMIA 
Dariele Cristina cardoso 

01 cópia do comprovante de endereço 

ENFERMAGEM Debora Da Silva Julião 01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do comprovante de endereço 

ADMINISTRAÇÃO 

Deise Stéfany Espindola Da Silva 

01 foto 3x4 

01 cópia do titulo 

01 cópia do comprovante de endereço 

01 cópia da certidão civil 

ADMINISTRAÇÃO 
Denilson Carlos Ferreira Borges Junior 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

DIREITO 
Dheyson dias miranda 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Diego Kauan Borges Nogueira 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia da reservista 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONEGÓCIO 
Diogo Euripedes Fagundes Rufino 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 
Edimar Lourenço De Sousa Filho 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

AGRONOMIA 
Edson franco dias neto 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

DIREITO 

Eduardo Fernandes carrijo 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Eduardo Henrique De Souza 

01 cópia do comprovante de endereço 

NUTRIÇÃO 
Elaine De Fatima Valerio 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

ADMINISTRAÇÃO 
Elder Gonçalves De Paula 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

DIREITO 

Elder nazareno Souza rezende 

01 foto 3x4 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

DIREITO 
Eliane nogueira costa 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

FARMÁCIA 
ELINE FERREIRA VILARINHO MORAES 

01 CÓPIA DO RG [ATUALIZADO] FRENTE E VERSO 

DIREITO 
Elisabeth Teixeira de vasconcelos 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

AGRONOMIA 
Erik muniz silva 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

DIREITO 
Erika Fernandes santos 

01 cópia da certidão civil 

FARMÁCIA 

ERIKA RODRIGUES A SILVA 

01 FOTO 3X4 

01 CÓPIA DO CERTIDÃO CIVIL 

01 CÓPIA DO RG [ATUALIZADO] FRENTE E VERSO 

FARMÁCIA 

FABIANE  VIEIRA MATOS  

01 CÓPIA DO HISTORICO ESCOLAR ENSINO 

FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO 

  01 CÓPIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

DIREITO 
Fabiano ferreira mendes 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

DIREITO 
Fabio afonso Souza borges 

Documentos ok 

AGRONOMIA 
Fabio Severino azevedo 

01 cópia da reservista 

DIREITO 
Fabio tavares de siqueira neto 

01 cópia do comprovante de endereço 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Fabricio Silveira gonçalves 

Documentos ok 

DIREITO 
Felipe Fernandes Alves  

01 cópia de comprovante de endereço 

AGRONOMIA 

Felipe jose da cruz 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

BIOMEDICINA 
Fernanda Vilas Boas Da Costa Rezende 

01 cópia do comprovante de endereço 

ADMINISTRAÇÃO 

Fernando Antonio Santos Moraes 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia de comprovante de endereço 

AGRONOMIA 

Fernando vilela silva 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 
Franciele Flavia De Miranda 

01 cópia do rg [atualizada] frente e verso 



 

 

DIREITO 

Francisco augusto salles  

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 
Francisco Lopes de carvalho junior 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

FARMÁCIA 
FRANCISCO MATHEUS FERREIRA DIAS 

01 CÓPIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

AGRONOMIA 

Frederico Norberto fernandes 

01 foto 3x4 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental e 

ensino médio 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 
Gabriel dias alves 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Gabriel Esteves Guardieiro 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 

Gabriel gervazio batista 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 
Gabriel Martins coury 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

AGRONOMIA 

Gabriel possato pena 

01 foto 3x4 

01 cópia do titulo 

01 cópia do comprovante de endereço 

01 cópia da reservista 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Gabriel Silva Gonçalves 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 
Gabriel theylor mendes silva 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

ENFERMAGEM Gabriela Reis Vieira De Freitas 01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
ADMINISTRAÇÃO 

Gabriela Rodrigues Fonseca 
01 cópia de comprovante de endereço 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 
Gabryela Nascimento Lopes Martins 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 
Geovana Alves de morais 

01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 
Geovanna Lima Cordeiro 

01 cópia do rg [atualizada] frente e verso 

AGRONOMIA 

Gilmar dall agnol  junior 

01 cópia histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 

Giovanna Cristine silva parreira 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

ENFERMAGEM Gracielle Gregório Gouveia 01 cópia da certidão civil 
01 cópia do comprovante de endereço 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Graciene ferreira de souza 

Documentos ok 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 
Guilherme Augusto Braga De Oliveira 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Guilherme Ferreira De Morais 

01 cópia do comprovante de endereço 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 
Guilherme Jesus Messias 

Documentos ok 

DIREITO 
Gustavo cardoso fernandes 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

ED.FÍSICA (LICENCIATURA) 
Gustavo gomes melazzo 

01 cópia de comprovante de endereço 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS Gustavo Mello Silvério Guimaraes 

01 cópia de comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Gysah Moura Silva  

Documentos ok 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Haliny Kristine Pereira Barbosa 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 
01 cópia do comprovante de endereço 
01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Helder Borges Barcelos 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do comprovante de endereço 

NUTRIÇÃO 
Hellen Iasmin Ramos Da Silva 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

ED.FÍSICA (LICENCIATURA) 

Helton junio oliveira e silva 

01 cópia de comprovante de endereço 

01 cópia da certidão civil 

AGRONOMIA 
Henrique silva martins 

01 cópia do comprovante de endereço 



 

 

ED.FÍSICA (LICENCIATURA) 

Iasmin oliveira reis 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia de comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Ilekianne Patrícia Gama Mateus 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

DIREITO 
Iolanda laura graciano franco dias 

01 cópia de comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Íris Mendes Gomes 

01 cópia do comprovante de endereço 

NUTRIÇÃO 
Isabela Antunes Barroso 

01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 
Isabela Ferreira Faria 

01 cópia do comprovante de endereço 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 

Isabella Cristina Guimaraes Ribeiro 

01 foto 3x4 
01 cópia do comprovante de endereço 
01 cópia do titulo 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 
Ítalo De Oliveira Pereira 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Izabela Gomes Barroso Ferraz De 
Camargo 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 
01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do comprovante de endereço 

ADMINISTRAÇÃO 
Jadson Tiago Da Silva 

Documentos ok 

FARMÁCIA 

JANAINA NAVES DA SILVA 

01 CÓPIA DO HISTORICO ESCOLAR ENSINO 

FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO 

01 CÓPIA DO RG [ATUALIZADO] FRENTE E VERSO 

01 CÓPIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

BIOMEDICINA 

Janaina Patrocinia Belmiro 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Jaqueline Espindola Sousa 

01 cópia do comprovante de endereço 

NUTRIÇÃO 

Jaqueline Jackes De Sales 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

SERVIÇO SOCIAL 
Jaqueline Quirino da Silva 

01 cópia da certidão civil 

DIREITO 
Jeniffer aparecida faria da silva 

Documentos ok 

ENFERMAGEM Jennyffer Krys Silva 01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Jesner queiroz filho 
Documentos ok 

BIOMEDICINA 

Jessica Cristina Martins De Souza 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

FARMÁCIA 

JESSICA MARIA COSTA MEDEIROS 

01 CÓPIA DO HISTORICO ESCOLAR FUNDAMENTAL E 

ENSINO MEDIO. 

ADMINISTRAÇÃO 
Jessica Oliveira Lucena 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Jheova Bandeira Vaz 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

ENFERMAGEM Joana Maria Ferreira Neta 01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 
e ensino médio 

AGRONEGÓCIO 

João Gabriel Costa Gomes 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia da reservista 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 

João Paulo Silva Da Silva 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso   

MEDICINA VETERINÁRIA 
João Victor Di Mambro Mendes 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 

João Victor Fernandes Carvalho Pacheco 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental e 
ensino médio 
01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do titulo 

NUTRIÇÃO 
João Vitor Redin Bringmann 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

AGRONOMIA 

Joaquim raphael frezza de marco 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso  

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 
Jordanna tizo figueira mota 

Documentos ok 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Jorge Henrique De Oliveira Junior 

Documentos ok 



 

 

AGRONOMIA 
Jose Arnaldo oliveira mendonça de moura 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

DIREITO 
Jose augusto venancio barbara 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 

Josliane deigles de Sousa leonel 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Julia Buzatti Nogueira 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 
Julia frança silva 

01 cópia do comprovante de endereço 

ENFERMAGEM Juliana Marin De Ataides Cardoso 01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 
e ensino médio 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Juliana tenan pereira 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Juliano Fagundes Pereira 

01 foto 3x4 
01 cópia do histórico escolar ensino fundamental e 
ensino médio 
01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do titulo 
01 cópia do comprovante de endereço  

BIOMEDICINA 
Jullia Nogueira Gonçalves Carvalho 

01 cópia de comprovante de endereço 

NUTRIÇÃO 

July Jane De Souza Sobrinho 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

FARMÁCIA 

KARLA ANDRESSA DIAS PIRES 

01 CÓPIA DO HISTORICO ESCOLAR FUNDAMENTAL E 

ENSINO MEDIO 

01 CÓPIA DO RG [ATUALIZADO] FRENTE E VERSO 

NUTRIÇÃO 
Karolina Souza De Morais 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Karoline Andressa Sant´Ana Dos Santos 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 

Karoline Peixoto gonçalves 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

ENFERMAGEM Karolyne De Sa Barbosa 01 cópia do comprovante de endereço 
ENFERMAGEM Kauana Marques Resende 01 cópia do comprovante de endereço 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
DIREITO 

Kelly Cristina reis de souza 

01 cópia da certidão civil 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia de comprovante de endereço 

DIREITO 
Kelton campos leal muniz 

Documentos ok 

DIREITO 
Lais stefany vieira da silva 

01 cópia do comprovante de endereço 

NUTRIÇÃO 

Lara Lima Faria 

01 cópia do rg [atualizada] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

ADMINISTRAÇÃO 

Lara Vieira De Carvalho 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 
Larissa Vitória Da Silva Pereira 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Laura Rocha Ferreira 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

BIOMEDICINA 

Layane Souza Lima  

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do comprovante de endereço                       

ENFERMAGEM Lays Rodrigues Paiva Documentos ok 
ENFERMAGEM Layssa Medeiros Muniz Leão 01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 
AGRONOMIA 

Leon denis borges Pimentel garcia 

01 foto 3x4 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 



 

 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 

Leonardo dos santos 

01 cópia do rg [atualizado]frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 
Leonardo oliveira ribeiro 

01 cópia do comprovante de endereço 

FARMÁCIA 
LEONARDO SILVA OLIVEIRA TEIXEIRA 

01 CÓPIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO  

DIREITO 
Leticia aparecida de jesus santos 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 

Livia maria de souza 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 
Lorena Marques Pena 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Lorena Pereira Da Silva 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 
Lorraine Avelino Nunes 

Documentos ok 

AGRONOMIA 
Lorrayne Martins vieira 

01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 

Luana Sousa Alves 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso  

01 cópia do comprovante de endereço 

NUTRIÇÃO 

Lucas Garcia Lemos  

01 cópia do rg [atualizada] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS 

Lucas Henrique De Souza Pereira 

01 cópia do rg [atualizada] frente e verso  
01 cópia do titulo 
01 cópia da reservista 
01 cópia de comprovante de endereço 

AGRONOMIA 
Lucas viana soares 

01 cópia da reservista 

ENFERMAGEM Lucivone Ferreira Araujo 01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
ED.FÍSICA (BACHAREL) 

Luis Fernando Sabino Werkema 
01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 
luiz Gustavo barcelos de morais 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 
Luiz Gustavo da silva martins 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Luzia Rezende barbosa souza 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

DIREITO 
Marcelo Fernandes de Souza junior 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

AGRONOMIA 

Marcos vinicius araujo pinto 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 

Marcos vinicius inacio costa porto 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Maria Izabel Silva Leão 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 
Maria julia soares dos reis 

01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 

Maria Lorena Honorio De Melo 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 

Maria Luiza Oliveira Dias 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do comprovante de endereço                                                                                                                                                         

DIREITO 
mariana Caroline santos dos anjos 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso  

BIOMEDICINA 
Mariene Gonçalves Arantes     

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 
Marjory geovana Souza martinelly 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 

Marlon santos de lima 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

FARMÁCIA 

MATEUS SILVA FERREIRA 

01 CÓPIA DO HISTORICO ESCOLAR ENSINO 

FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO 

01 CÓPIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

01 CÓPIA DE RESERVISTA 

AGRONOMIA 

Matheus augusto gomes faria 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 



 

 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Matheus Carlos Lino Reis 

01 cópia do comprovante de endereço 

NUTRIÇÃO 

Mayra Celeste Leal 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Mayra Muniz Rezende 

01 cópia do comprovante de endereço 

SERVIÇO SOCIAL 
Michele cândida Dias  

Documentos ok 

NUTRIÇÃO 
Michelly Anute Furtado 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

ENFERMAGEM Monique Masson Lemos 01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
DIREITO 

Morganna silva araujo trindade 
01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Myllena Apolinario Gomes 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Myllena Rosa De Oliveira 

01 cópia do comprovante de endereço 

ENFERMAGEM Nagyla Regina Santos Mendes 01 cópia do comprovante de endereço 
BIOMEDICINA 

Natalia Magda Ribeiro Da Silva Aguiar 
Documentos ok 

DIREITO 

Natalia santos barbosa 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 
Nathalia Lorrayne Faria Felipe 

01 cópia do rg [atualizada] frente e verso 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Nayara Rodrigues Mota 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia o comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Nicholas Luiz Rodrigues Souto 

01 cópia do comprovante de endereço 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 

Onassis Tobias Lopes 

01 cópia do comprovante de endereço 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Pablo ferreira costa 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso  

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Pamella Borges Ferreira 

Documentos ok 

AGRONOMIA 

Patrícia caixeta dorneles 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 
Paulo Henrique De Oliveira França 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 
Pedro Henrique moura naves 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

DIREITO 

Pedro Henrique Santana moreira 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 

Pedro Henrique simão de melo 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Pedro Tomas De Sousa Neto 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do titulo 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS 

Pedro Victor Moura Silva Nogueira Da 
Sales Duarte 

Documentos ok 

AGRONOMIA 
Phellipe da silva santos 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 

Pietro Henrique mariano 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Poliane Moraes Oliveira 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental e 
ensino médio 
01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do comprovante do endereço                                                                                                                                                                                                                                                                         

AGRONOMIA 

Pollyanna araujo pimenta 

01 foto 3x4 

01 cópia da certidão 

BIOMEDICINA 

Priscila Dos Reis Alexandre 

01 foto 3x4 
01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do histórico escolar ensino fundamental e 
ensino médio 
01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 
Rafael ferreira esmeraldo 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Rafael Souza Nunes 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 



 

 

01 cópia do comprovante de endereço 

FARMÁCIA 

RAFAELA BISPO DE SOUZA SENA 

01 CÓPIA DO HISTORICO ESCOLAR ENSINO 

FUNDAMENTAL 

01 CÓPIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

DIREITO 
Rafaella santos carvalho 

01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 

Raionalda Ferreira Da Silva 

01 foto 3x4 
01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do titulo 

AGRONOMIA 

Ramon pacifico sparvolli pinto 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

01 cópia da reservista 

DIREITO 
Rayssa laysla Alves silva 

01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 

Rebecca Vieira Rodrigues 

01 cópia do histórico ensino fundamental 
01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 

Rejes cruvinel ribeiro 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

BIOMEDICINA 

Renata Divina De Paula E Silva 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Renata Ferreira Da Silva 

Documentos ok 

FARMÁCIA 
ROSILENE MARQUES VIEIRA MARTINS 

01 CÓPIA DO RG [ATUALIZADO] FRENTE E VERSO 

DIREITO 

Roxsana Xavier cavalcante 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 
01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

DIREITO 
Sabrina silva magalhaes 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

NUTRIÇÃO 

Samella Silva Da Mata 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 
Samuel junior ferreira moura 

01 cópia do comprovante de endereço 

ENFERMAGEM Stefany Lopes Da Silva Souza Documentos ok 
DIREITO 

Stefany otoni silva 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 

Suziara Taysa Delfina Martins 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do comprovante de endereço 

NUTRIÇÃO 

Tamires Cabrera Batista 

01 foto 3x4 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

ENFERMAGEM Thais Auxiliadora Costa Documentos ok 
MEDICINA VETERINÁRIA 

Thais De Carvalho Cruz 
01 cópia do comprovante de endereço 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 
Thais Lemes Felipe 

Documentos ok 

BIOMEDICINA 

Thais Resende Silva 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Thais Rodrigues Da Silva 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 

Thalita De Melo Souza Zanão 

01 cópia da certidão civil 
01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
01 cópia do comprovante de endereço 

NUTRIÇÃO 
Thamara Antune Fernandes 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 
Thayna cardoso alves 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 

Thayna gabrielle dioclesia dias 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 
Thaynara silva brasil 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 

Thaynara vieira dos santos 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental e 

ensino médio 

01 cópia do comprovante de endereço 



 

 

AGRONOMIA 

Thays almeida silva 

01 cópia do histórico escolar fundamental 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 
Thiago borsato de lima 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

ADMINISTRAÇÃO 
Thiago Castro Ferreira 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 
Thiago ferreira da cunha 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 
Thiago luz de souza 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 

Thiago vitorino sobral 

01 cópia do histórico escolar ensino médio 

01 cópia do comprovante de endereço 

NUTRIÇÃO 
Tricia Oliveira Paiva Magalhaes 

01 cópia do comprovante de endereço 

ENFERMAGEM Vanessa Aparecida Caetano Carvalho 01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 
DIREITO 

Vanessa ferreira vaz silva 
01 cópia do comprovante de endereço 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Vanessa kely ferreira 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

BIOMEDICINA 
Vanessa Treviso Barbosa 

01 cópia do comprovante de endereço 

BIOMEDICINA 
Veronica Cristina Ribeiro Teixeira 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

ENFERMAGEM Veronica Rodrigues Cunha 01 cópia do comprovante de endereço 
01 cópia do titulo 

DIREITO 

Victor kennedy faria de oliveira 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

01 cópia do comprovante de endereço 

AGRONOMIA 
Vinicius de faria fernandes 

01 cópia do comprovante de endereço 

ED.FÍSICA (LICENCIATURA) 

Vinicius de Souza silva 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso  

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 

Vinicius Souza de abreu 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

01 cópia do histórico escolar ensino fundamental 

AGRONOMIA 
Vitor hugo Alves menezes 

01 cópia do comprovante de endereço 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 
Vitor Miranda Menezes 

01 cópia do comprovante de endereço 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Vitória Fonseca Carvalho 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

MEDICINA VETERINÁRIA 
Viviane Alves 

Documentos ok 

ED.FÍSICA (BACHAREL) 

Wellyson Alves Teixeira 

01 foto 3x4 

01 cópia do comprovante de endereço 

DIREITO 

Wenya coelho lopes 

01 cópia do comprovante de endereço 

01 cópia do rg [atualizado] frente e verso 

AGRONOMIA 
Yuri lucas gama de souza 

01 cópia do comprovante de endereço 

 


