
                                                                                                                                  LISTA DE DISCENTES INDEFERIDAS/OS COM DOCUMENTOS PENDENTES  

                                BOLSA ALIMENTAÇÃO ADENDO Nº 01/2022 AO EDITAL Nº 02/2022 CAE/PRAE – UFJ

Nº MATRÍCULA NOME CURSO DOCUMENTOS PENDENTES

1 202200131 ALISSON FERREIRA TELES C. DA COMPUTAÇÃO

2 202109620 ANA LUISA FALLER FISIOTERAPIA

3 202200599 ANA LUISA N. DE OLIVEIRA PEDAGOGIA

4 202200055 ANA LUIZA DE LIMA TOLEDO BIOMEDICINA

5 202200232 BRUNO FERREIRA COSTA EDUCAÇÃO FÍSICA

6 202200603 CAMILLY VITORIA G. NOVAES PEDAGOGIA

7 202006887 CARLOS DANIEL VIEIRA DOS SANTOS AGRONOMIA

8 202200696 CHRISTIELLY MELO DA SILVA QUÍMICA 

Extratos de todas as contas bancárias - Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança 
(pai e irmão); Declaração de desemprego/atividade autônoma/informal/ausência de 

renda (irmão). 

 Contracheque/holerite dos meses de Julho e Agosto/2022 (pai).

Carteira de Trabalho completa (Física ou digital: discente); extratos de todas as contas 
bancárias - Junho e Julho/2022:  corrente/digital/poupança (discente).

Extratos  de todas as contas bancárias - Junho e Julho/2022 (corrente/digital/poupança) 
e Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física/Declaração Anual Simples Nacional 

de 2022, ano base 2021, acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil  
(mãe).

Carteira de Trabalho completa (Física ou digital); Contracheque/holerite dos meses de 
Julho e Agosto/2022; Declaração de desemprego/Atividade Autônoma/Informal; 

extratos de todas as contas bancárias – Junho e Julho/2022:  (corrente/digital/poupança) 
dos demais membros do núcleo familiar maiores de 18 anos.

Carteira de Trabalho completa (discente, pai e mãe); Extratos de todas as contas 
bancárias - Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança (discente, pai e mãe); 

Declaração de desemprego/atividade autônoma/informal/ausência de renda (discente e 
mãe); Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de 2022, ano base 2021, 
acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil (pai e mãe, se 

declararem); Contracheque/holerite dos meses de Julho e Agosto/2022 (discente, pai e 
mãe, se trabalhadores assalariados).

Carteira de Trabalho completa; Extratos de todas as contas bancárias - Junho e  
Julho/2022: corrente/digital/poupança; Declaração de desemprego/atividade 

autônoma/informal/ausência de renda; Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 
de 2022, ano base 2021, acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil 

(se declararem); Contracheque/holerite dos meses de Julho e Agosto/2022 se 
trabalhadores assalariados), discente e irmãs.

Carteira de Trabalho completa (discente, pai e mãe); Extratos de todas as contas 
bancárias - Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança (discente, pai e mãe); 

Declaração de desemprego/atividade autônoma/informal/ausência de renda (discente); 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de 2022, ano base 2021, acompanhada 

de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil (pai e mãe, se declararem).



9 202200556 DANIEL BERALDO NOGUEIRA MED. VETERINÁRIA 

10 202109872 DAVID LUCAS ALVES DE A. TEIXEIRA PSICOLOGIA 

11 201902639 DIENIFER DE FREITAS NUNES PEDAGOGIA

12 202200433 DIOGO DE FREITAS R. JUNIOR LETRAS  

13 202101181 ELIANE FERREIRA DOS SANTOS GEOGRAFIA

14 202201161 FABIO CASTRO GONDIM C. DA COMPUTAÇÃO

15 202200561 GABRIEL DE OLIVEIRA PRESTON MED. VETERINÁRIA 

16 202200673 GEOVANA DE SA CAMPOS PSICOLOGIA 

Carteira de Trabalho completa (pai e mãe); Extratos de todas as contas bancárias - 
Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança (pai e mãe); Contracheque/holerite dos 
meses de Julho e Agosto/2022 (pai e mãe, se trabalhadores assalariados); Declaração 

de desemprego/atividade autônoma/informal/ausência de renda (pai e mãe); Declaração 
de Imposto de Renda Pessoa Física/Jurídica de 2022, ano base 2021, acompanhada de 

recibo de entrega à Receita Federal do Brasil (pai e mãe, se declararem).

Carteira de Trabalho completa ; Extratos de todas as contas bancárias - Junho e  
Julho/2022: corrente/digital/poupança; Declaração de desemprego/atividade 

autônoma/informal/ausência de renda; Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 
de 2022, ano base 2021, acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil 

(se declarar), padrastro.

Carteira de Trabalho completa; Extratos de todas as contas bancárias - Junho e  
Julho/2022: corrente/digital/poupança; Contracheque/holerite dos meses de Julho e 

Agosto/2022 (se trabalhador assalariado); Declaração de desemprego/atividade 
autônoma/informal/ausência de renda; Declaração de Imposto de Renda Pessoa 

Física/Jurídica de 2022, ano base 2021, acompanhada de recibo de entrega à Receita 
Federal do Brasil (se declarar), cônjuge.

Carteira de Trabalho completa (Física ou digital: discente, mãe e padrasto); 
comprovante de renda da mãe (contracheque Julho ou extrato bancário onde conste 

recebimento do auxílio doença); extratos de todas as contas bancárias - Junho e 
Julho/2022: corrente/digital/poupança (padrasto, mãe e discente); contracheque de 

Julho/2022 (padrasto e discente).

Carteira de Trabalho completa; Extratos de todas as contas bancárias - Junho e  
Julho/2022: corrente/digital/poupança; Contracheque/holerite dos meses de Julho e 
Agosto/2022 (se trabalhadoras assalariadas); Declaração de desemprego/atividade 

autônoma/informal/ausência de renda; Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Física/Jurídica de 2022, ano base 2021, acompanhada de recibo de entrega à Receita 

Federal do Brasil (se declararem), discente e irmã.

Contracheque/holerite dos meses de Julho e Agosto/2022 (se trabalhadora assalariada); 
Declaração de atividade autônoma/informal (com valores discriminados); Declaração de 

Imposto de Renda Pessoa Física/Jurídica de 2022, ano base 2021, acompanhada de 
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil (se declarar); mãe.

Carteira de Trabalho completa (discente e mãe); Extratos de todas as contas bancárias - 
Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança (discente, pai e mãe); Declaração de 

desemprego/atividade autônoma/informal/ausência de renda (discente e mãe); 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de 2022, ano base 2021, acompanhada 

de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil (pai e mãe, se declararem); 
Contracheque/holerite dos meses de Julho e Agosto/2022 (mãe, se trabalhadora 

assalariada; Comprovante de renda do pai (extrato bancário ou do INSS: Agosto/2022 
onde conste o valor do recebimento da aposentadoria.

Carteira de Trabalho completa (pai e mãe); Extratos de todas as contas bancárias - 
Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança (pai e mãe);



17 202001728 HILSTER BARBOSA SANTOS C. DA COMPUTAÇÃO

18 202200456 IAN KELVIN OLIVEIRA SILVA LETRAS  

19 202200803 JHEINE EMILE CRUVINEL SANTOS ENFERMAGEM

20 202200747 JOAO MORAIS DE ANICESIO NETO AGRONOMIA

21 202200370 JORGE ALVES PINHEIRO GEOGRAFIA

22 202200752 JOSE LUCAS PEREIRA NASCIMENTO AGRONOMIA

23 202200946 KELLY CRISTINA SILVA PRADO DIREITO

24 202200851 LAIS SOARES RIOS MED. VETERINÁRIA 

25 202200652 LARA ROBERTA DA SILVA ASSIS PEDAGOGIA

26 202200371 LARISSA ALVES DOS SANTOS GEOGRAFIA

27 202200701 MANUELLA DOS ANJOS SILVA QUÍMICA 

Extratos de todas as contas bancárias - Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança 
(discente e mãe)Contracheque/holerite dos meses de Julho e Agosto/2022 (se 

trabalhadora assalariada - mãe); Declaração de atividade autônoma/informal (discente e 
mãe); Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física/Jurídica de 2022, ano base 2021, 

acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil (se declarar – mãe).

Carteira de Trabalho completa (discente e pai); Extratos de todas as contas bancárias - 
Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança (discente e pai); Declaração de 
desemprego/atividade autônoma/informal/ausência de renda (discente e pai).

Carteira de Trabalho completa (discente e mãe); Extratos de todas as contas bancárias - 
Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança (discente, pai e mãe);

Carteira de Trabalho completa e Extratos de todas as contas bancárias - Junho e  
Julho/2022: corrente/digital/poupança (discente).

Carteira de Trabalho completa (discente, mãe e pai); Extratos de todas as contas 
bancárias - Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança (discente, mãe e pai); 

Contracheque/holerite dos meses de Julho e Agosto/2022 (discente e mãe e pai), se 
trabalhadores assalariados); Declaração de desemprego/atividade 

autônoma/informal/ausência de renda (discente, mãe e pai); Declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física de 2022, ano base 2021, acompanhada de recibo de entrega à 

Receita Federal do Brasil (mãe e pai, se declarar).

Extratos de todas as contas bancárias - Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança  
(discente e irmã).

Carteira de Trabalho completa (Física ou digital, mãe); Extratos de todas as contas 
bancárias - Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança (discente e mãe).

 Extratos de todas as contas bancárias - Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança e 
declaração de desemprego (padrasto).

Carteira de Trabalho completa (Física ou digital); Extratos de todas as contas bancárias 
- Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança (discente e cônjuge).

Carteira de Trabalho completa (Física ou digital); Extratos de todas as contas bancárias 
- Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança; Contracheque/holerite dos meses de 

Julho e Agosto/2022 (se trabalhadores assalariados); Declaração de 
desemprego/atividade autônoma/informal/ausência de renda; Declaração de Imposto de 

Renda Pessoa Física de 2022, ano base 2021, acompanhada de recibo de entrega à 
Receita Federal do Brasil  (se declarar), discente e cônjuge.

Carteira de Trabalho completa (discente, mãe, pai e irmão); Extratos de todas as 
contas bancárias - Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança (discente, mãe, pai e 
irmão); Contracheque/holerite dos meses de Julho e Agosto/2022 (discente, mãe, pai e 

irmão se trabalhadores assalariados); Declaração de desemprego/atividade 
autônoma/informal/ausência de renda (discente, mãe, pai e irmão); Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física de 2022, ano base 2021, acompanhada de recibo de 

entrega à Receita Federal do Brasil (mãe e pai, se declarar).



28 202002281 MARIA FERNANDA VITÓRIA VIEIRA QUÍMICA 

29 202200616 MARIA VITORIA S. CARVALHO PEDAGOGIA

30 202200919 MATHEUS HENRIQUE G. DOS SANTOS DIREITO

31 202201143 MICHELE MESSIAS DA SILVA PEDAGOGIA

32 202109790 MIRIAN EVANGELISTA DA COSTA DIREITO

33 202200100 PALOMA COIMBRA SOUZA C. BIOLÓGICAS

34 202109956 PEDRO HENRIQUE F. BARBOSA EDUCAÇÃO FÍSICA

35 202200736 PRISCILA RIBEIRO DE O. A. SIQUEIRA ZOOTECNIA

Declaração de desemprego/Atividade Autônoma/Informal, e extratos de todas as contas 
bancárias – Junho e Julho/2022: corrente/digital/poupança  (discente).

Carteira de Trabalho completa (Física ou digital: discente, mãe e demais membros do 
núcleo familiar maiores de 18 anos); Comprovante de renda do pai (extrato bancário 

ou do INSS: Agosto/2022 onde conste o valor do recebimento da aposentadoria); 
Declaração de desemprego/Atividade Autônoma/Informal (mãe e demais membros do 
núcleo familiar maiores de 18 anos) e extratos de todas as contas bancárias – Junho e 

Julho/2022: corrente/digital/poupança  (discente, mãe, pai e demais membros do 
núcleo familiar maiores de 18 anos); contracheque de Julho/2022 (discente e demais 

membros do núcleo familiar maiores de 18 anos). 

Declaração/justificativa de movimentação bancária, e Declaração de atividade 
autônoma/informal (discente); Carteira de Trabalho completa (Física ou digital - 

cônjuge); Extratos de todas as contas bancárias - Junho e  Julho/2022: 
corrente/digital/poupança (cônjuge); Contracheque/holerite dos meses de Julho e 

Agosto/2022 (cônjuge, se trabalhadora assalariada); Declaração de 
desemprego/atividade autônoma/informal/ausência de renda (cônjuge); Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física de 2022, ano base 2021, acompanhada de recibo de 

entrega à Receita Federal do Brasil (cônjuge, se declarar).

Carteira de Trabalho completa (Física ou digital: mãe); Extratos de todas as contas 
bancárias - Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança  (discente, e mãe) e 

Comprovante de renda da mãe (extrato bancário ou do INSS: Agosto/2022 onde conste 
o valor do recebimento da pensão).

Extratos de todas as contas bancárias - Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança 
(discente, mãe e pai); Contracheque/holerite dos meses de Julho e Agosto/2022 

(discente, mãe e pai, se trabalhadores assalariados); Declaração de 
desemprego/atividade autônoma/informal/ausência de renda (discente, pai e mãe); 

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de 2022, ano base 2021, acompanhada 
de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil (pai e mãe, se declararem).

Carteira de Trabalho completa (Física ou digital – mãe e pai); Extratos de todas as 
contas bancárias - Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança (mãe); 

Contracheque/holerite dos meses de Julho e Agosto/2022 (mãe, se trabalhadora 
assalariada); Declaração de desemprego/atividade autônoma/informal/ausência de renda 

(mãe); Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de 2022, ano base 2021, 
acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil (mãe, se declarar).

Carteira de Trabalho completa (Física ou digital: irmã); Comprovante de renda (extrato 
bancário ou do INSS: Agosto/2022 onde conste o valor do recebimento da 

aposentadoria – pai e mãe); Declaração de desemprego/Atividade Autônoma/Informal 
(irmã); extratos de todas as contas bancárias – Junho e Julho/2022: 

corrente/digital/poupança  (mãe e irmã); contracheque de Julho/2022 (irmã 
trabalhadora assalariada).

Extratos de todas as contas bancárias - Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança e 
Declaração de desemprego/atividade autônoma/informal/ausência de renda  (mãe e 

irmão).



36 202201064 SUEIDE FERREIRA MARTINS EDUCAÇÃO FÍSICA

37 202200424 TAILINE SOUZA DINIZ ALVES HISTÓRIA

38 202101398 THIAGO FERREIRA DOS SANTOS MEDICINA

39 202001658 VINÍCIUS DE OLIVEIRA FRAGA BIOMEDICINA

40 2022001712 VINÍCIUS GONÇALVES GALVÃO QUÍMICA 

41 202200628 VITÓRIA BEATRIZ F. BERNARDES PEDAGOGIA

42 202201048 VITORIA VANESSA FALLER C. BIOLÓGICAS

43 202200740 WERIKS JHON DE OLIVEIRA ZOOTECNIA

44 202200982 YSABELLA R. CERQUEIRA PSICOLOGIA 

Carteira de Trabalho completa (Física ou digital – cônjuge e filho); Extratos de todas as 
contas bancárias - Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança (cônjuge e filho); 

Contracheque/holerite dos meses de Julho e Agosto/2022 (cônjuge e filho, se 
trabalhadores assalariados); Declaração de desemprego/atividade 

autônoma/informal/ausência de renda (cônjuge e filho); Declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física de 2022, ano base 2021, acompanhada de recibo de entrega à 

Receita Federal do Brasil (cônjuge, se declarar).

Extratos de todas as contas bancárias - Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança 
(discente e mãe); Contracheque/holerite dos meses de Julho e Agosto/2022 (discente); 

Declaração de atividade autônoma/informal (mãe).

Carteira de Trabalho completa Física ou digital; Extratos de todas as contas bancárias - 
Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança; Contracheque/holerite dos meses de 

Julho e Agosto/2022 (se trabalhadores assalariados); Declaração de 
desemprego/atividade autônoma/informal/ausência de renda; Declaração de Imposto de 

Renda Pessoa Física de 2022, ano base 2021, acompanhada de recibo de entrega à 
Receita Federal do Brasil (se declararem), discente e cônjuge.

Carteira de Trabalho completa (Física ou digital: mãe e pai); Comprovante de renda 
(extrato bancário ou do INSS: Agosto/2022 onde conste o valor do recebimento da 

aposentadoria - avó); Declaração de desemprego/Atividade Autônoma/Informal (mãe e 
pai); extratos de todas as contas bancárias – Junho e Julho/2022: 

corrente/digital/poupança  (mãe e pai); contracheque de Julho/2022 (mãe e pai, se 
trabalhadores assalariados); Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de 2022, 

ano base 2021, acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil (avó, 
mãe e pai, se declararem). 

Carteira de Trabalho completa (Física ou digital: irmã); Declaração de 
desemprego/Atividade Autônoma/Informal (irmã) e extratos de todas as contas 

bancárias – Junho e Julho/2022: corrente/digital/poupança (discente, mãe e irmã).

Carteira de Trabalho completa (Física ou digital - pai); Extratos de todas as contas 
bancárias - Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança (discente, pai e madrasta); 
Contracheque/holerite dos meses de Julho e Agosto/2022 (discente, pai e madrasta, se 

trabalhadores assalariados); Declaração de desemprego/atividade 
autônoma/informal/ausência de renda (discente).

 Contracheque/holerite dos meses de Julho e Agosto/2022 (pai).
Carteira de Trabalho completa (Física ou digital); Extratos de todas as contas bancárias 
- Junho e  Julho/2022: corrente/digital/poupança; Contracheque/holerite dos meses de 

Julho e Agosto/2022 (se trabalhadores assalariados); Declaração de 
desemprego/atividade autônoma/informal/ausência de renda (discente, mãe, pai e 

irmãos).

Declaração/justificativa de movimentação bancária  (discente), constando valores e 
nomes das pessoas que a auxiliam financeiramente.


	Anexo C

