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Nível Modalidade Matrícula Atividade Remota Renda Parecer Renda Auxílio 

Graduação M1 - Dados Móveis 11811EAB037 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M1 - Dados Móveis 11911ECO004 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M1 - Dados Móveis 11911GIN033 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M1 - Dados Móveis 11911LPL037 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M1 - Dados Móveis 21911PED020 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação de toda a 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei 
N°23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M1 - Dados Móveis 22011HIS229 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M2 - Dados Móveis e dispositivo Tipo 1 11321RIT024 Matriculado Deferido  Aprovado 
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Graduação M2 - Dados Móveis e dispositivo Tipo 1 11711NUT039 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1 salário mínimo per 
capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de apreciação do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão do auxílio, conforme  12.2 
do Edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. Obs: A renda do 
estudante foi contabilizada  por meio dos RELATÓRIOS MENSAIS DAS 
RECEITAS BRUTAS, dos meses de abril, maio e junho,  referente ao CNPJ 
294222740001/50,  utilizando para cálculo da renda bruta per capita o  
"Total geral das receitas brutas" , referente à RECEITA BRUTA MENSAL 
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

Reprovado 

Graduação M2 - Dados Móveis e dispositivo Tipo 1 11711PED214 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M2 - Dados Móveis e dispositivo Tipo 1 11721ENF004 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M2 - Dados Móveis e dispositivo Tipo 1 11811LPL016 Matriculado Deferido  Aprovado 
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Graduação M2 - Dados Móveis e dispositivo Tipo 1 11911FIS201 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de apreciação do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão do auxílio, conforme  12.1.1 
do Edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M2 - Dados Móveis e dispositivo Tipo 1 11911FIS263 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M2 - Dados Móveis e dispositivo Tipo 1 11911GEO028 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1 salário mínimo per 
capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de apreciação  do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.2 do 
Edital e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M2 - Dados Móveis e dispositivo Tipo 1 12011CCS043 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1 salário mínimo per 
capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.2 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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Graduação M2 - Dados Móveis e dispositivo Tipo 1 12011EQU023 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M3 - Internet Fixa 11611BIO227 Sem matrícula Deferido  Reprovado 

Graduação M3 - Internet Fixa 11811ADM030 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M3 - Internet Fixa 11811FMD022 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M3 - Internet Fixa 11921DIR218 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação de toda a 
documentação exigida pelo 
edital 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei 
N°23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12,1,1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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Graduação M3 - Internet Fixa 12011EDF053 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M3 - Internet Fixa 12011FIL205 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11221ZTN037 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não 
apresentou documentação prevista no item 2.8 do edital e 
documentação da irmã referente ao item 3.8.7 e Anexo II, e portanto, 
teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11321ADM222 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11321BIO229 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1 salário mínimo per 
capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de apreciação do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o  edital e orientações repassadas pela coordenação do 
processo constatou-se que o/a estudante não atende aos critérios 
estabelecidos para concessão do auxílio, conforme  12.2 do Edital, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11321PSI044 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11411ADM251 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei 
N°23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11411CCS041 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11411DIR232 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11411EAB008 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1,(um) salário 
mínimo per capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.2., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11411EMT002 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11411FIL254 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de apreciação do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão do auxílio, conforme  12.1.1 
do Edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11411HIS026 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1 (um) salário 
mínimo per capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.2, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11411NUT027 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11421RIT041 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11511BIO230 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11511DAN009 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11511EEL021 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de apreciação do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão do auxílio, conforme  12.1.1 
do Edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11511GEO037 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11511QMI222 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11511QMI238 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11521MEV029 Matriculado Deferido  Aprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11611ARQ048 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11611CCS031 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11611EMC065 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não 
apresentou documentação da mãe, exigida no item 3.2.1 do Anexo I do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11611MED011 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11611ODO037 Matriculado Deferido  Aprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11621BCC043 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11621BIO037 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11621DIR241 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11621ECO040 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11621EMT024 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11621FST012 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11621FST035 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1 salário mínimo per 
capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.2 do 
Edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. Obs.: Para análise 
da renda bruta per capita familiar, foram considerados contracheques 
dos pais, a Declaração de Atividade e Renda Mensal assinada pela irmã 
referente aos meses de abril, maio e junho, bem como os extratos 
bancários e documento de Seguro-Desemprego apresentados pela 
mesma.  

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11621NUT015 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação de toda a 
documentação exigida pelo 
edital 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, 3.7.6 
e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11621RIT049 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11711DIR040 Matriculado Deferido  Aprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11711FST034 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11711MED059 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11711TET216 Sem matrícula 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1 salário mínimo per 
capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de apreciação do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão do auxílio, conforme  12.2 
do Edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11711ZTN001 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11721CCT018 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei 
N°23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11721CCT217 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11721EQU012 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11721MAT013 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11721MEV004 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1 (um) salário 
mínimo per capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.2., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11721MEV012 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não 
apresentou a documentação prevista no item 3.8.2 do Anexo I do edital 
do estudante e suas irmãs e dos itens 3.8.6 e 3.8.7 das irmãs, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11721ODO026 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11721ZTN039 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11811ARQ039 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11811CCS005 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11811CCT236 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1 (um) salário 
mínimo per capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.2, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11811ENF047 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11811EST210 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11811FIS252 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11811FMD034 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11811GEO044 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11811LET228 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11811PED222 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11821ADM026 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1 salário mínimo per 
capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de apreciação do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão do auxílio, conforme  12.2 
do Edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11821MAT005 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei 
N°23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11821PSI040 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação de toda a 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11821ZTN033 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911ARQ028 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não 
apresentou documentação obrigatória que ateste sua condição de 
independente, de acordo com os itens 2.7 e 2.8 do Anexo I do Edital, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911ECO037 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação.  

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911ECV026 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação de toda a 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, 3.7.6, 
e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911EDF026 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei 
N°23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911EQU031 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911FIL035 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911FIS229 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911FMD021 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação de toda a 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação 
do processo, constatou-se que o estudante não atende aos critérios 
estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e portanto, teve 
INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911GEO203 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911JOR025 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não 
apresentou a documentação prevista no item 3.2.3 do Anexo I do edital  
em nome do padrasto, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911JOR040 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911JOR050 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911LET035 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911LET051 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911MEV057 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911PED012 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911PED235 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911PSI007 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911TET025 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11911TET220 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação de toda a 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11921DIR227 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1 salário mínimo per 
capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.2, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 
OBS: a mãe do estudante, Josiane Aparecida de Souza, apesar de estar 
descrita na "Relação de pessoas do grupo familiar" , não compõe o 
núcleo familiar, uma vez que o estudante foi considerado 
independente. A renda bruta per capita do estudante, após análise, é 
de R$ 1.122,90 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11921ECV038 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11921EMC005 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11921EMC036 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11921ENF021 Matriculado Deferido  Aprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11921MED026 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11921MEV002 Sem matrícula 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1 salário mínimo per 
capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.2 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. OBS.: O irmão da 
estudante, José Renato Rocha, apesar de estar descrito na "Relação de 
pessoas do grupo familiar", não foi considerado no núcleo da família, 
sendo a estudante considerada independente e tendo sua renda per 
capita familiar, após análise, de R$1425,86.  

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11921NUT030 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação de toda a 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão, conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11921RIT026 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011ARQ015 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011ATV037 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação de toda a 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação 
do processo, constatou-se que a estudante não atende aos critérios 
estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e portanto, teve 
INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011BIO220 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011CCT263 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011DIT044 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011EAR001 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não atende 
aos critérios 
estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e portanto, teve 
INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011ENF003 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011ENF054 Matriculado Deferido  Aprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011ENF072 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011EQU032 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011EQU057 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011EST246 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011ETE016 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011HIS221 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011HIS243 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011LET042 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não 
apresentou documentações obrigatórias, previstas nos itens 3.8.6 e 
3.8.7 do estudante e itens 3.2.4 e 3.2.5 da mãe, descritas no Anexo I do 
Edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011LET068 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011LET246 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1 (um) salário 
mínimo per capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.2., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12011RIT002 Sem matrícula 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21411SSC045 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21411SSC046 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21611BIO019 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

pós análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21611GEO208 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21611GEO211 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21611HIS221 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21611PED025 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21611PED036 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de apreciação do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão do auxílio, conforme  12.1.1 
do Edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Resultado de Recursos ao Edital PROAE No 04/2020 (2221582)         SEI 23117.038167/2020-93 / pg. 29

mailto:proae@proae.ufu.br


UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil 

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P, Sala 106 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902  
Telefone: +55 (34) 3291-8952 - http://www.proae.ufu.br - proae@proae.ufu.br 

 
  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21611QMI237 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21611SSC028 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21611SSC049 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21711CCT200 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de apreciação do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão do auxílio, conforme  12.1.1 
do Edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21711GEO011 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21711GEO208 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21711GEO227 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de apreciação do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão do auxílio, conforme  12.1.1 
do Edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21711PED010 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21811GEO208 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21811PED015 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21811PED227 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21811QMI009 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21811SSC017 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 21911BIO235 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 22011ADM043 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 22011CCT210 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não 
apresentou documentação obrigatória que ateste sua condição de 
independente, de acordo com os itens 2.7 e 2.8 do edital, e portanto, 
teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 22011GEO001 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 22011GEO024 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação de toda a 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei 
N°23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 22011GEO203 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 22011GEO205 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 22011PED032 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 22011QMI211 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação de toda a 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 22011SSC026 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o edital e orientações repassadas pela coordenação do 
processo constatou-se que o/a estudante não atende aos critérios 
estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e portanto, teve 
INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 31511AGR046 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 31511ECA039 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 31611BSI009 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 31611EFL040 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 31611GLG042 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 31711AGR043 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de apreciação do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão do auxílio, conforme  12.1.1 
do Edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 31711ECA027 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 31711EFL011 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 31711GLG024 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 31811AGR049 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 31811ECA030 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 31811EFL012 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de apreciação do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 31911AGR023 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 31911AGR028 Matriculado Deferido  Aprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 31911ECA016 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1 salário mínimo per 
capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.2 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 32011ECA026 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não 
apresentou documentação prevista no item 3.8.3 do Anexo I do Edital 
em relação à mãe, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 32011ECA027 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1 salário mínimo per 
capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.2 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 32011EFL024 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 41321ETE009 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação de toda a 
documentação exigida pelo 
edital 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 41721EAL007 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 41721EAL008 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 41811EAL006 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de apreciação do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão do auxílio, conforme 12.1.1 
do Edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 41811EAL027 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação de toda a 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei 
N°23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não atende 
aos critérios 
estabelecidos para concessão, conforme item 12.1.1, e portanto, teve 
INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 41911ETE015 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1 salário mínimo per 
capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.2 do 
Edital e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 41911ETE019 Matriculado Deferido  Aprovado 

Graduação M4 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 42011ETE016 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de apreciação do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão do auxílio, conforme  12.1.1 
do Edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Mestrado M8 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12012BCE006 Matriculado Deferido  Aprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Mestrado M8 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12012EDU017 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação de 
documentação pendente 
exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Mestrado M8 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12012RIT011 Matriculado Deferido  Aprovado 

Doutorado M6 - Dados Móveis e dispositivo Tipo 1 12013EQU007 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1 (um) salário 
mínimo per capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.2, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Doutorado M8 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12013EDU001 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1,0 (um) salário 
mínimo per capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.2, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Técnico (Estes) M10 - Dados Móveis e dispositivo Tipo 1 11915TMA017 Sem matrícula 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M10 - Dados Móveis e dispositivo Tipo 1 11915TSB209 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 , e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M10 - Dados Móveis e dispositivo Tipo 1 11915TSB220 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M11 - Internet Fixa 11915TMA006 Sem matrícula 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Técnico (Estes) M11 - Internet Fixa 11915TMA021 Sem matrícula 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida. 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M11 - Internet Fixa 12015ENF016 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11715ENF030 Matriculado Deferido  Aprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11815ENF044 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11815TPD032 Matriculado Deferido  Aprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11915ENF009 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11915ENF034 Matriculado Deferido  Aprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11915ENF049 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio  
 Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 23117.038167/2020-93 e de 
revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12,1,1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11915TMA010 Sem matrícula 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11915TMA013 Sem matrícula Deferido  Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11915TMA020 Sem matrícula 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11915TMA034 Sem matrícula 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não 
apresentou documentação obrigatória, conforme itens 3.8.1, 3.8.5, 
3.8.6 e 3.8.7 do Anexo I do Edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua 
solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11915TSB202 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não 
apresentou documentação obrigatória que ateste sua condição de 
independente, de acordo com os itens 2.7 e 2.8 do edital, e portanto, 
teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11915TSB203 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela 
equipetécnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critériosestabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11915TSB204 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11915TSB215 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação de toda a 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei 
N°23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 2.8 e 12.1.1, 
e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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  EDITAL PROAE Nº 4/2020 – Resultado dos Recurso  

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11915TSB219 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de apreciação do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão do auxílio, conforme  12.1.1 
do Edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11915TSB221 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não 
apresentou a documentação prevista nos itens 3.4.3 e 3.4.5 do anexo I 
do Edital referente ao seu esposo, e portanto, teve INDEFERIDA sua 
solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 11915TSB226 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação de toda a 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação 
do processo, constatou-se que a estudante não atende aos critérios 
estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1, e portanto, teve 
INDEFERIDA sua solicitação 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12015TCA219 Matriculado Deferido  Aprovado 
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Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12015TCA222 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12015TPD012 Matriculado Deferido  Aprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12015TSB213 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12015TSB214 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de apreciação do recurso, executada pela 
equipe técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1 (não 
apresentar quaisquer dos documentos solicitados), e portanto, teve 
INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12015TSB219 Sem matrícula 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12015TSB227 Matriculado 

Indeferido - INDEFERIDO - 
Renda familiar bruta mensal 
superior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo per 
capita 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme o item 12.2 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12015TST200 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação de toda a 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1, 2.8, e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12015TST218 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 
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Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12015TST222 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme item 12.1.1 do 
edital, e portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

Técnico (Estes) M12 - Internet Fixa e dispositivo Tipo 2 12015TST236 Matriculado 
Indeferido - INDEFERIDO - Não 
apresentação da 
documentação exigida 

Após análise econômica realizada pela equipe de analistas designados 
para o Edital PROAE N°04 Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, Sei N° 
23117.038167/2020-93 e de revisão do recurso, executada pela equipe 
técnica de assistentes sociais da DIASE, tendo como referencial 
metodológico o referido edital e orientações repassadas pela 
coordenação do processo, constatou-se que o/a estudante não atende 
aos critérios estabelecidos para concessão conforme itens 12.1.1., e 
portanto, teve INDEFERIDA sua solicitação. 

Reprovado 

 

Resultado de Recursos ao Edital PROAE No 04/2020 (2221582)         SEI 23117.038167/2020-93 / pg. 50

mailto:proae@proae.ufu.br

	Resultado de Recursos ao Edital PROAE No 04/2020 (2221582)

