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EDITAL CPTL/UFMS Nº 8, DE 20 DE JANEIRO DE 2021. 

DESLIGAMENTO DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, CRECHE, MORADIA E
PERMANÊNCIA.

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por meio do Diretor do Campus de Três Lagoas,
no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na RESOLUÇÃO/COUN Nº 135, DE 28 DE DEZEMBRO DE
2018(*), torna público o desligamento dos estudantes beneficiários dos auxílios da Assistência Estudan�l.

 

1. DO DESLIGAMENTO

 

1.1. Os desligamentos são realizados conforme os casos apresentados no Art. 33 e Art. 43 da RESOLUÇÃO/COUN Nº
135, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018(*).

 

1.2. DOS DESLIGADOS

 

1.2.1. Auxílio Creche

 

NOMES MOTIVO DO DESLIGAMENTO

ANA PAULA SANTANA PEREIRA Conclusão do curso de graduação

CINTIA AUXILIADORA MARCELO DA SILVA TARIFA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado
no semestre anterior

MARVIN DA SILVEIRA Ultrapassou dois semestres do tempo regular do curso

 

1.2.2. Auxílio Moradia

 

NOMES MOTIVO DO DESLIGAMENTO

AGSTER STEFFANO LIMA DE OLIVEIRA LEMES
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

ALISTER MARTINS VIEIRA Conclusão do curso de graduação

AMANDA SOARES OLIVEIRA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

ANA CAROLINA MORETTO ARAUJO Conclusão do curso de graduação

ANDRESSA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior
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ARIANA RAÍSA MIRANDA FERREIRA Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

BEATRIZ VALERIA DINIZ DE ALMEIDA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

BENNETI COIMBRA PERBONI
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

BRENDO GABRIEL BORGES SANTOS
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

CAIO DE ALENCAR ANDREOTTI Conclusão do curso de graduação

CAROLINE FERNANDA DOS SANTOS
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

DANILLO GUEDES FRANÇA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

FABIANA ANATIELLI DA SILVA EDUARDO
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

FABIANE FERREIRA DIAS
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

FERNANDA BARBARA VALADAO
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

GABRIELA ALFREDO GRION
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

GABRIELE CAROLINE PIMENTA ARRUA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

GABRIELI VITÓRIA STEFANINI DOS SANTOS
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

HELOISA CANDIDO PEREIRA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

JAIZE MENEZES SANTANA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

JOÃO PAULO PEREIRA DOS SANTOS Conclusão do curso de graduação

KARINY RODRIGUES SOARES Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
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horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

LETICIA PEREIRA MARQUES Conclusão do curso de graduação

LUANA ESTEFANI VICENSOTTO Conclusão do curso de graduação

LUANY VANESSA RATIER DE CAMPOS PEREIRA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

MARCONES BRANDÃO ALVES
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

MARIA CLARA PEREIRA MARONESI
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

MARIA LUISA PEREIRA MARONESI
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

MAURO FERNANDO CAVALCANTE PEDROSA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

MICHELLA MATILDE CAETANO BRONDINO Conclusão do curso de graduação

NATALIA FERREIRA DA SILVA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

PAULO ROBERTO DA SILVA COUTO
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

PRISCILA DA SILVA DIAS
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

RAFAEL FERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS Conclusão do curso de graduação

RAFAELA CORREIA DO COUTO MARTINS
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

RAÍSSA DOS SANTOS FEGADOLLI Conclusão do curso de graduação

RENATA CAMPOS DE PIERI Conclusão do curso de graduação

RODRIGO MUNIZ MARCONDES Conclusão do curso de graduação

ROSANGELA DOS SANTOS CORREIA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

SAMARAH RAFAELA BEVILAQUA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior
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THALYTA NOGUEIRA ARAUJO Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

VICTORIA LAURA FACIN
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

 

1.2.3. Auxílio Permanência

 

NOMES MOTIVO DO DESLIGAMENTO

ADRIELLE FERREIRA DOS SANTOS
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

AGSTER STEFFANO LIMA DE OLIVEIRA LEMES
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

ALINE VILALVA DE ANDRADES
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

AMANDA SOARES OLIVEIRA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

ANA CAROLINA MORETTO ARAUJO Conclusão do curso de graduação

ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

ANDRESSA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

ANNA CAROLINA SANDRIM NASCIMENTO Conclusão do curso de graduação

ANNA CAROLYNA PICOLLI DONNANGELO
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

ANNA JULY SOUZA SANTOS Conclusão do curso de graduação

ARIANA RAÍSA MIRANDA FERREIRA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

ARYADNE DE ARAUJO
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

BEATRIZ FERREIRA XAVIER
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior
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BENNETI COIMBRA PERBONI Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

BRENDO GABRIEL BORGES SANTOS
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

BRUNA FERREIRA ADORNO Conclusão do curso de graduação

BRUNO FERREIRA E SILVA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE LIMA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

CAROLINE FERNANDA DOS SANTOS
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

CESAR HENRIQUE RODRIGUES REIS
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

CINTIA AUXILIADORA MARCELO DA SILVA
TARIFA

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

DANIEL BORGES DUTRA Conclusão do curso de graduação

DANILA PENNA ARAUJO
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

EDUARDO MAGRI GIL
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

FABIANA ANATIELLI DA SILVA EDUARDO
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

FABIANE FERREIRA DIAS
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

FERNANDA BARBARA VALADAO
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

GABRIELA ALFREDO GRION
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

GABRIELA MELO MACEDO Conclusão do curso de graduação

GABRIELLE VIEIRA DE MORAES Conclusão do curso de graduação

GIOVANNA PEREIRA MELO Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
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horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

GUILHERME BARBOSA DE SOUZA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

HELOISA CANDIDO PEREIRA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

ISIS DE AZEVEDO RAVANHANI
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

JADE CAROLINE DE MACEDO MARTINS
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

JAIZE MENEZES SANTANA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

JEAN MAX CAMARGO HAMPEL
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

JOÃO PAULO PEREIRA DOS SANTOS Conclusão do curso de graduação

JOEL MENEZES SANTOS JUNIOR
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

JULIA DA SILVA GREVE
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

JULIANA BARBOSA LEAL Conclusão do curso de graduação

KARINY RODRIGUES SOARES
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

KELLY SUZUKI DE ARAUJO Conclusão do curso de graduação

KÉTRYA RAIANY COSTA CAMPOS
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

LARISSA SANTOS DA SILVA Conclusão do curso de graduação

LENARA DA SILVA CÁCERES Conclusão do curso de graduação

LETICIA PEREIRA MARQUES Conclusão do curso de graduação

LUANA ESTEFANI VICENSOTTO Conclusão do curso de graduação

LUANA PAULA RODRIGUES GODOY
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior
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LUANY VANESSA RATIER DE CAMPOS PEREIRA Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

LUCAS DE OLIVEIRA PEDROSO
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

MARCONES BRANDÃO ALVES
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

MARCUS VINICIUS DA SILVA FARIAS
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

MARIA CLARA PEREIRA MARONESI
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

MARIA HELOISA DO NASCIMENTO SILVA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

MARIA LUISA PEREIRA MARONESI
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

MARIANA FLOR DE SOUZA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

MARIANA MACHADO MANFRINATTI Conclusão do curso de graduação

MARVIN DA SILVEIRA Ultrapassou dois semestres do tempo regular do curso

MAURO FERNANDO CAVALCANTE PEDROSA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

MICHELLA MATILDE CAETANO BRONDINO Conclusão do curso de graduação

MONYQUI REZENDE DA SILVA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

NAIARA FERREIRA DA SILVA Conclusão do curso de graduação

NATALIA FERREIRA DA SILVA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

PABLO FERRAIOLO CAFEO
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

PAULA CRISTINA MATICOLLI Conclusão do curso de graduação

PRISCILA DA SILVA DIAS
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior
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RAFAEL FERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS Conclusão do curso de graduação

RAFAELA CORREIA DO COUTO MARTINS
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

RAÍSSA DOS SANTOS FEGADOLLI Conclusão do curso de graduação

RODRIGO MUNIZ MARCONDES Conclusão do curso de graduação

SABRINA DE ALMEIDA SILVA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

SAMARAH RAFAELA BEVILAQUA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

TAINARA DOS SANTOS OLIVEIRA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

TAINARA FERNANDA CRISPIM DA SILVA Conclusão do curso de graduação

THAIS CAVICHIO DAVID
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

VANESSA BERNARDO DA SILVA SOUZA Conclusão do curso de graduação

VANESSA DE MENEZES DAS NEVES SILVA Conclusão do curso de graduação

VICTORIA LAURA FACIN
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

VINICIUS GEROLIN CEBALLOS Conclusão do curso de graduação

VYTORIA APARECIDA PEREIRA MUNDIM
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

WESLEY GAVIOLI SILVA
Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga
horária total das disciplinas na qual está matriculado no
semestre anterior

 

2. DO RECURSO

 

2.1. O prazo para interposição do recurso será de três dias úteis a par�r da data de publicação deste edital.

 

2.2. Para solicitar o recurso, o discente deverá preencher o formulário de recurso específico disponível na página
h�ps://proaes.ufms.br/formularios-download/ e enviar via sistema de seleção, no endereço eletrônico
h�ps://selecao.ufms.br/.

 

2.3. Será aceito apenas o recurso devidamente preenchido e assinado pelo beneficiário.

 

https://proaes.ufms.br/formularios-download/
https://selecao.ufms.br/
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2.4. Caso o discente tenha documento comprobatório da situação relatada, deve anexar ao recurso.

 

2.5. O resultado do recurso será publicado em edital específico.

 

2.6. O recurso de um discente não poderá ser u�lizado em bene�cio de outros estudantes.

 

Três Lagoas, 20 de janeiro de 2021.

                                         

Osmar Jesus Macedo,

Diretor.

                                                                                                                                                                      

Documento assinado eletronicamente por Osmar Jesus Macedo, Diretor(a), em 20/01/2021, às 10:09,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2369439 e o código
CRC 8C1FA82E.

 

GABINETE DA DIREÇÃO DO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS 
Av. Ranulpho Marques Leal, 3484 

Fone: (67) 3509-3750 

CEP 79613-000 - Três Lagoas - MS

Referência: Processo nº 23448.000117/2021-72 SEI nº 2369439

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

