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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 

PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA BOLSISTA E VOLUNTÁRIA 2016  

 

RESULTADO DOS RECURSOS A HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 A Universidade do Estado do Pará/UEPA, através do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde/CCBS, 

torna público o julgamento dos recursos impetrados ao resultado da homologação das inscrições, mediante as condições 

estabelecidas no Edital nº 038/2016-UEPA de 06 de maio de 2016, destinado ao provimento de vagas de monitoria, como 

segue:  

I. DO RESULTADO:  

1.1.CAPITAL   -  CURSO DE ENFERMAGEM  

PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Nº 990 - 20.05.2016 Amanda Nunes Pinheiro Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no Item VII – Da 
inscrição, subitens 7.4 alínea “b” e 7.5. Em 
hipótese nenhuma serão recebidos documentos, 
após a entrega destes no Protocolo do Centro 
ou Campus. ( Comprovante de votação). 

Nº 982 – 20.05.2016 Ana Kedma Côrrea Pinheiro Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no item VII – Da 
inscrição, subitem 7.4 alíneas “e” e “f” (Atestado 
de Matrícula e Ficha Individual). 

Nº 988 - 20.05.2016 Elisângela Silva Gomes Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no Item VII – Da 
inscrição, subitens 7.4 alínea “b” e 7.5. Em 
hipótese nenhuma serão recebidos documentos, 
após a entrega destes no Protocolo do Centro 
ou Campus. ( Comprovante de votação) 

Nº 987 - 20.05.2016 Kethully Soares Vieira Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no item VII – Da 
inscrição, subitens 7.4 alíneas “e” e “f” e 7.5. Em 
hipótese nenhuma serão recebidos documentos, 
após a entrega destes no Protocolo do Centro 
ou Campus. (Atestado de Matrícula e Ficha 
Individual). 
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1.1.CAPITAL   -  CURSO DE ENFERMAGEM  

PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Nº 995 - 20.05.2016 
Luan Cristian dos Santos 
Barros 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no Item VII. Da Inscrição 
subitens 7.4 alínea “b” e 7.5. Em hipótese 
nenhuma serão recebidos documentos, após a 
entrega destes no Protocolo do Centro ou 
Campus. ( Comprovante de votação).  

Nº 985 -20.05.2016 Mayara Tracy G. Macedo Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no Item VII. – Da 
inscrição, subitem 7.3.1. (Declaração de 
disponibilidade de horário) 

Nº 1002 – 23.05.2016 Raphael Garcia Campestrini Deferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 7.4, alínea  
“b” (Comprovante de votação), foi constatado 
que o aluno não tinha obrigatoriedade, uma 
vez que não havia completado 18 anos na data 
da última eleição 

Nº 993 – 20.05.2016 
e Nº 998 – 
23.05.2016 

Weverson Oliveira da Silva 
 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 7.4, alínea 
“C” Documento (Certificado de Reservista). 

    

 

1.1.CAPITAL   -  CURSO DE FISIOTERAPIA 

PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Nº 1872-20.05.2016 Ingrid Macedo da Costa  Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 7.4, alínea  
“f” ( Ficha Individual com a nota do componente 
curricular pleiteado, estando a mesma como 
creditada). 

Nº 1875-20.05.2016 Kayanne Campos Bitencourt  Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 7.4, alínea  
“f” ( Ficha Individual com a nota do componente 
curricular pleiteado, estando a mesma como 
creditada). 

Nº 1890 – 23.05.2016 
Maria Luciana de Barros 
Bastos  

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 7.4, alínea  
“f” ( Ficha Individual com a nota do componente 
curricular pleiteado, estando a mesma como 
creditada)  
Em seu recurso, a requerente apresenta o 
histórico da instituição anterior comprovando 
sua nota, entretanto, de acordo com o subitem 
7.5. do edital ”em hipótese nenhuma serão 
recebidos documentos, após a entrega destes 
no Protocolo do Centro ou Campus”.   
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1.1.CAPITAL   -  CURSO DE MEDICINA 

PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Nº 1898 – 23.05.2016 
Álvaro Alves dos Santos 
Neto  

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 8.2, alínea  
“e” (não possui disponibilidade de horário).  

Nº 1863-20.05.2016 
Amanda Lopes Maia 
Rodrigues  

Deferido 

Foi homologada para ASE- Morfofuncional I e II 
(DPAT), mas, segundo o cadastro realizado no 
site, a aluna se inscreveu para ASE- 
Morfofuncional I e II (DMCF) o qual será 
retificado. 

Nº 1868-20.05.2016 Alana Nassar Maia  Deferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 7.4, alínea  
“b” (Comprovante de votação), foi constatado 
que a aluna não tinha obrigatoriedade, uma vez 
que não havia completado 18 anos na data da 
última eleição  

Nº 1865-20.05.2016 Bárbara da Silva Cavalcante  Deferido 
Após a reanálise do horário de aula da 
requerente constatou-se a disponibilidade de 
horário no componente curricular pleiteado. 

Nº 1900 – 23.05.2016 
Bernardo Queiróz de 
Menezes 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 8.2, alínea  
“e” (não possui disponibilidade de horário).  

Nº 1878 – 23.05.2016 Camila Noura de Brito  Deferido 
Após a reanálise do horário de aula da 
requerente constatou-se a disponibilidade de 
horário no componente curricular pleiteado. 

Nº 1857-20.05.2016 Diogo Lima Prudente  Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 8.2, alínea  
“e” (não possui disponibilidade de horário).  

Nº 1882 – 23.05.2016 Emanuelle Costa Pantoja  Deferido 
Após a reanálise do horário de aula da 
requerente constatou-se a disponibilidade de 
horário no componente curricular pleiteado. 

Nº 1864-20.05.2016 
Flávia Dias Alcântara de 
Oliveira  

Deferido 
Após a reanálise do horário de aula da 
requerente constatou-se a disponibilidade de 
horário no componente curricular pleiteado. 

Nº 1861-20.05.2016 Henrique Guimarães Gomes  Deferido 
Após a reanálise do horário de aula do 
requerente constatou-se a disponibilidade de 
horário no componente curricular pleiteado. 

Nº 1871-20.05.2016 E Nº 
1895- 23.05.2016 

Luana Maria Amador Barros  Deferido 
Após a reanálise do horário de aula da 
requerente constatou-se a disponibilidade de 
horário no componente curricular pleiteado. 

Nº 1886 – 23.05.2016 Luisa Carvalho Silva  Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 8.2, alínea 
“e” (não possui disponibilidade de horário). 
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1.1.CAPITAL   -  CURSO DE MEDICINA 

PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Nº 1881 – 23.05.2016 
Marcos Vinicios Costa 
Coutinho  

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 8.2, alínea 
“e” (não possui disponibilidade de horário).  

Nº 1875 – 20.05.2016 Mariana Albuquerque Dória  Deferido 
Após a reanálise do horário de aula da 
requerente constatou-se a disponibilidade de 
horário no componente curricular pleiteado. 

Nº 1877 -20.05.2016 Mariana Bacelar Cruz Nunes  Deferido 
Após a reanálise do horário de aula da 
requerente constatou-se a disponibilidade de 
horário no componente curricular pleiteado. 

Nº 1867 – 20.05.2016 Marielle Costa Holanda  Deferido 
Após a reanálise do horário de aula da 
requerente constatou-se a disponibilidade de 
horário no componente curricular pleiteado. 

Nº1879 – 23.05.2016 Nanda Altieri Cardoso Silva  Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 8.2, alínea  
“e” (não possui disponibilidade de horário). 

Nº 1894 – 23.05.2016 Pedro Luis Lwasaka Neder  Deferido 
Após a reanálise do horário de aula da 
requerente constatou-se a disponibilidade de 
horário no componente curricular pleiteado. 

Nº 1862-20.05.2016 
Rafaella Macêdo Monteiro 
da Cruz  

Deferido 
Após a reanálise do horário de aula da 
requerente constatou-se a disponibilidade de 
horário no componente curricular pleiteado. 

Nº 1858-20.05.2016 
Rodrigo Paracampo 
Couteiro  

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 7.4, alínea 
“b” (Comprovante de votação desatualizado - 
2012). 

Nº 1893 – 23.05.2016 Tanísia Guimarães Celidônio  Deferido 
Após a reanálise do horário de aula da 
requerente constatou-se a disponibilidade de 
horário no componente curricular pleiteado. 

Nº 1887 – 23.05.2016 
Thaís Passarinho Smith da 
Silva  

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 8.2, alínea 
“e” (não possui disponibilidade de horário). 

Nº 1896 – 23.05.2016 Thiago Farias Câmara Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 8.2, alínea 
“e” (não possui disponibilidade de horário). 

Nº 1885 – 23.05.016 
Vânia Nazaré Maia dos 
Santos  

Deferido 
Após a reanálise do horário de aula da 
requerente constatou-se a disponibilidade de 
horário no componente curricular pleiteado. 

Nº 1897 – 23.05.2016 
Weslen Henriques de Sousa 
Oliveira 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 8.2, alínea 
“e” (não possui disponibilidade de horário). 
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1.1.CAPITAL   -  CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL  

PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Nº 1884 – 22.05.2016 David da Costa Chaves  Indeferido  

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 8.2, alínea 
“e” (não possui disponibilidade de horário). 

Nº 1860- 20.05.2016 Glória Gomes dos Santos  Indeferido  

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no subitem 8.2, alínea 
“e” (não possui disponibilidade de horário). 
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1.2. INTERIOR - MARABÁ  

PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Nº xxx/2016-Campus VIII 

 
Sueslene Prado Rocha 

 
Deferido 

Foi homologado para Eixo Morfofuncional 
(Anatomia, Fisiologia, Histologia) no Curso de 
BIOMEDICINA- DMCF, no entanto seu nome 
não foi digitado na lista de homologados, o qual 
será retificado. 

    

 

1.2. INTERIOR – SANTARÉM   

PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Nº 1704/2016-Campus XII 
Juliana Gama de Almeida 

 
Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no Item 7.4, alínea “g”. 
Documento (Certidão de Nascimento ou 
Casamento) não entregue em tempo hábil 
estipulado pelo referido edital. 

Nº 1000/2016-Campus XII 
Nayara Tallita Moreno 
Rodrigues 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
038/2016-UEPA de 03 de maio de 2016. Não 
observância ao disposto no Item 7.4, alínea “b”. 
Documento (comprovante da última eleição, dos 
dois turnos, quando houver) não entregue em 
tempo hábil estipulado pelo referido edital. 

Nº 1000/2016-Campus XII 

Airton Matheus Escossio 
Farias 
 
 
 

Deferido 

Foi homologado para Fundamentos e Métodos 
do Jogo. Mas, segundo o cadastro realizado no 
site, o aluno se inscreveu para a disciplina 
Fundamentos e Métodos da Ginástica /Estudos 
do Lazer, a qual será retificada. 

    

 

II. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

Conforme estabelecido no Edital nº 038/2016-UEPA: 

XI – DOS RECURSOS 
 
(...)  

             11.3. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos. 

 

11.4. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo do CCBS constitui a última instância 

para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais. 

 
 

Belém, 25 de maio de 2016. 

 
 

 
ProfªDrª. IlmaPastana Ferreira 

Diretora do CCBS/UEPA 
 


