
EDITAL CPAQ/UFMS Nº 7, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022
DESLIGAMENTO DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DOS AUXÍLIOS

ALIMENTAÇÃO, CRECHE, MORADIA E PERMANÊNCIA DA UFMS – CÂMPUS
DE AQUIDAUANA.

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL, por meio da Diretora do Câmpus de Aquidauana, no
uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na
RESOLUÇÃO/COUN Nº 124, DE 31 DE AGOSTO DE 2021, torna público o
desligamento dos estudantes beneficiários dos auxílios da Assistência
Estudantil.

 
1. DO DESLIGAMENTO
 
1.1. Os desligamentos são realizados conforme os casos

apresentados no Art. 31 da RESOLUÇÃO/COUN Nº 124, DE 31 DE AGOSTO
DE 2021 e no Edital de Recadastramento dos Auxílios de Assistência
Estudantil 2022.1 (Edital PROAES/UFMS Nº 84, de 30 de novembro de
2021).

 
1.2. DOS DESLIGADOS
 
1.2.1. Auxílio Alimentação
 

NOMES MOTIVO DO DESLIGAMENTO
ANADIR SANABRIA LOPES conclusão do curso de graduação
ANNA CLÁUDIA SANTOS NANTES conclusão do curso de graduação
ARIANE DOS SANTOS VELASCO conclusão do curso de graduação
ARIANE PEREIRA DOS SANTOS conclusão do curso de graduação
ASAPH ORTOLANI BEDOIA conclusão do curso de graduação
EDWINA SANTOS DA COSTA conclusão do curso de graduação
ÉRICA DE OLIVEIRA PACHECO conclusão do curso de graduação
FERNANDA FERREIRA DA SILVA conclusão do curso de graduação
GISLENE DE SOUZA MORAES conclusão do curso de graduação
LIAMAR BEZERRA DIAS conclusão do curso de graduação
Maria Eduarda Peres Melo conclusão do curso de graduação
ROSELIA SERAFIM DE SOUZA conclusão do curso de graduação
VÂNIA DA SILVA MATIAS conclusão do curso de graduação
MONIQUE FERREIRA VELOSO SOARES conclusão do curso de graduação

AGEIR GALDINO PIO
não concluiu o mínimo de sessenta e
cinco por cento da carga horária
total das disciplinas na qual está
matriculado no semestre anterior

CASSIA FERREIRA GOMES
não concluiu o mínimo de sessenta e
cinco por cento da carga horária
total das disciplinas na qual está
matriculado no semestre anterior
não concluiu o mínimo de sessenta e
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DANIELSON DA COSTA LIMA cinco por cento da carga horária
total das disciplinas na qual está
matriculado no semestre anterior

ELISLAINE DIAS SANTANA DE SOUZA
não concluiu o mínimo de sessenta e
cinco por cento da carga horária
total das disciplinas na qual está
matriculado no semestre anterior

HAYLA BARBOSA DE OLIVEIRA
não concluiu o mínimo de sessenta e
cinco por cento da carga horária
total das disciplinas na qual está
matriculado no semestre anterior

THAINARA DE OLIVEIRA COZER
não concluiu o mínimo de sessenta e
cinco por cento da carga horária
total das disciplinas na qual está
matriculado no semestre anterior

THATIANA MARIM DA SILVA
não concluiu o mínimo de sessenta e
cinco por cento da carga horária
total das disciplinas na qual está
matriculado no semestre anterior

ELIANE CRISTINA DE SÁ ultrapassou dois semestres do
tempo regular do curso

DAYANE APARECIDA BORGES GOMES ultrapassou dois semestres do
tempo regular do curso

LIDIANE NUNES ERROBIDART ultrapassou dois semestres do
tempo regular do curso

EDUARDA VILHARVA CARDOSO não recadastrou
ELIANE CRISTINA DE SÁ não recadastrou
ELISLAINE DIAS SANTANA DE SOUZA não recadastrou
EUGÊNIO SOUZA REGINALDO FILHO não recadastrou
FABIANA PINTO ALVES não recadastrou
FRANCIELE DIAS PEREIRA não recadastrou
GINA DE SOUZA MORAES FERNANDES não recadastrou
HAYLA BARBOSA DE OLIVEIRA não recadastrou
MEIRE OLIMPIO DE ANDRADE NEVES não recadastrou
RAQUEL BRAGA AQUINO
FLORENCIANO não recadastrou
ROSELY GOMES não recadastrou
THATIANA MARIM DA SILVA não recadastrou
VIVIANE SILVA BATISTA não recadastrou
AGEIR GALDINO PIO indeferido
THAINARA DE OLIVEIRA COZER indeferido
CASSIA FERREIRA GOMES indeferido

 

1.2.2. Auxílio Creche
 

NOMES MOTIVO DO DESLIGAMENTO
ELISLAINE DIAS
SANTANA DE
SOUZA

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

ELISLAINE DIAS
SANTANA DE
SOUZA

não recadastrou

FABIANA PINTO
ALVES não recadastrou
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CAMILA
FERREIRA
EVANGELISTA

indeferido

 

1.2.3. Auxílio Moradia
 

NOMES MOTIVO DO DESLIGAMENTO
ASAPH ORTOLANI
BEDOIA conclusão do curso de graduação
EDWINA SANTOS
DA COSTA conclusão do curso de graduação
MONIQUE
FERREIRA VELOSO
SOARES

conclusão do curso de graduação

CASSIA FERREIRA
GOMES

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

DANIELSON DA
COSTA LIMA

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

LORENA CRISTINA
PEREIRA MORAES

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

RONALDO
AMORIM
FLORIANO

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

ELIANE CRISTINA
DE SÁ
 

ultrapassou dois semestres do tempo regular do curso

ANA FLAVIA
CAROLINA
MARTINS PAEL
PEREIRA

não recadastrou

ELIANE CRISTINA
DE SÁ não recadastrou
FRANCIELE DIAS
PEREIRA não recadastrou
Janiely Borges da
Cruz não recadastrou
LUIZ CARLOS
SALVATORI não recadastrou
RONALDO
AMORIM
FLORIANO

indeferido

CASSIA FERREIRA
GOMES indeferido
BEATRIZ
SPARREMBERGER
LIMA

artigo 39 da Resolução 124/2021

 

1.2.4. Auxílio Permanência
 

NOMES MOTIVO DO DESLIGAMENTO
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ANADIR SANABRIA
LOPES conclusão do curso de graduação
ANNA CLÁUDIA
SANTOS NANTES conclusão do curso de graduação
ARIANE DOS
SANTOS VELASCO conclusão do curso de graduação
ARIANE PEREIRA
DOS SANTOS conclusão do curso de graduação
ASAPH ORTOLANI
BEDOIA conclusão do curso de graduação
EDJANE
APARECIDA DOS
ANJOS RAMOS

conclusão do curso de graduação

EDWINA SANTOS
DA COSTA conclusão do curso de graduação
ÉRICA DE OLIVEIRA
PACHECO conclusão do curso de graduação
GISLENE DE
SOUZA MORAES conclusão do curso de graduação
IARA MARIA LEAL
HUNGRIA conclusão do curso de graduação
JOÃO PEDRO
HERNANDES
DUARTE

conclusão do curso de graduação

Laís Almeida
Santos conclusão do curso de graduação
LARISSA DA SILVA
OYAMA conclusão do curso de graduação
LIAMAR BEZERRA
DIAS conclusão do curso de graduação
LUAN NETO DA
SILVA conclusão do curso de graduação
LUCAS NETO DA
SILVA conclusão do curso de graduação
MAIARA SANTANA
AZEVEDO conclusão do curso de graduação
Maria Eduarda
Peres Melo conclusão do curso de graduação
MONIQUE
FERREIRA VELOSO
SOARES

conclusão do curso de graduação

ROSELIA SERAFIM
DE SOUZA conclusão do curso de graduação
VÂNIA DA SILVA
MATIAS conclusão do curso de graduação

ALANA DA SILVA
OYAMA

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

CASSIA FERREIRA
GOMES

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

DANIELSON DA
COSTA LIMA

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

ELISLAINE DIAS
SANTANA DE
SOUZA

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

Edital GAB/CPAQ 3088308         SEI 23450.000235/2022-12 / pg. 4



HAYLA BARBOSA
DE OLIVEIRA

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

KELI CRISTINA
DORNELES DA
SILVA

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

LORENA CRISTINA
PEREIRA MORAES

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

JULIA ANA PEREIRA
FERREIRA

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

JUSSARA PEREIRA
GERONIMO

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

ANA RITA
MESQUITA DA
CRUZ

ultrapassou dois semestres do tempo regular do curso

DAYANE
APARECIDA
BORGES GOMES

ultrapassou dois semestres do tempo regular do curso

ELIANE CRISTINA
DE SÁ ultrapassou dois semestres do tempo regular do curso
LIDIANE NUNES
ERROBIDART ultrapassou dois semestres do tempo regular do curso
ALANA DA SILVA
OYAMA não recadastrou
ANA FLAVIA
CAROLINA
MARTINS PAEL
PEREIRA

não recadastrou

ANA RITA
MESQUITA DA
CRUZ

não recadastrou

EDUARDA
VILHARVA
CARDOSO

não recadastrou

ELIANE CRISTINA
DE SÁ não recadastrou
ELIMARA MENDES
DA ORA não recadastrou
ELISLAINE DIAS
SANTANA DE
SOUZA

não recadastrou

FABIANA PINTO
ALVES não recadastrou
GABRIEL
FERNANDO
DERVALHO ALVES

não recadastrou

GINA DE SOUZA
MORAES
FERNANDES

não recadastrou

HAYLA BARBOSA
DE OLIVEIRA não recadastrou
Janiely Borges da
Cruz não recadastrou
JUSSARA PEREIRA não recadastrou
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GERONIMO não recadastrou
LUIZ CARLOS
SALVATORI não recadastrou
MEIRE OLIMPIO DE
ANDRADE NEVES não recadastrou
RAQUEL BRAGA
AQUINO
FLORENCIANO

não recadastrou

DEVANIRA MARIO
DELFINO indeferido
LEO SAMUEL
GONCALVES indeferido
LUCINESIA
CORREA DE
SOUZA

indeferido

CASSIA FERREIRA
GOMES indeferido

 

2. DO RECURSO
 
2.1. O prazo para interposição do recurso será de dois dias

úteis a partir da data de publicação deste edital.
 
2.2. Para solicitar o recurso, o estudante deverá preencher o

formulário específico (Anexo I), enviar via sistema de seleção e fazer a
inscrição na seleção de recurso no endereço eletrônico
https://selecao.ufms.br/.

 
2.3. Será aceito apenas o recurso devidamente preenchido e

assinado pelo estudante beneficiário.
 
2.4. Caso o estudante tenha documento comprobatório da

situação relatada, deverá anexar ao recurso.
 
2.5. O resultado do recurso será publicado em edital específico.
 
2.6. O recurso de um estudante não poderá ser utilizado em

benefício de outros estudantes.
 
 

ANA GRAZIELE LOURENÇO DE TOLEDO

Documento assinado eletronicamente por Ana Graziele
Lourenço Toledo, Diretor(a), em 14/02/2022, às 16:29,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 3088308 e o código CRC
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4E413A8D.

GABINETE DA DIREÇÃO DO CÂMPUS DE AQUIDAUANA
Rua Oscar Trindade de Barros, 740

Fone: (67) 3241-0410
CEP 79200-000 - Aquidauana - MS

Referência: Processo nº 23450.000235/2022-12 SEI nº 3088308
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Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 
 
 

ANEXO I - Formulário Recurso ao Edital de Desligamento dos Auxílios da Assistência 

Estudantil da UFMS para 2022. 

(Edital CPAQ/UFMS nº 7, de 14 de fevereiro de 2022) 

 

Nome do estudante: CPF: 

Curso: Unidade: 

 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E FUNDAMENTAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
(Especificar a cidade) _____________________, ____ de ___________ de _______. 

 
________________________________________ 

Assinatura do(a) ESTUDANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexo I - Edital nº 7/2022-CPAQ (3090347)         SEI 23450.000235/2022-12 / pg. 8


	Edital GAB/CPAQ 3088308
	Anexo I - Edital nº 7/2022-CPAQ (3090347)

