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Nome Inscrição Situação JustificativaCurso

Adriana Reis da Silveira 39 185 - Arquivologia Não alegou suas motivações para recorrer do resultado.Indeferido
Adriano Mansur Padilha Zaher 279 211 - Engenharia de Alimentos O Candidato não aproveitou as disciplinas dispostas como critério adicional, e não apresentou justificativa no recurso para

aproveitamento das mesmas.
Indeferido

Alexandre da Silva Goncalves 246 099 - Química - Bacharelado Deferido
Aline Pedroso Guterres 201 040 - Oceanologia A candidata não informou o motivo do recurso e não anexou novos documentos que justificassem uma reanalise.Indeferido
Ana Beatriz Paulo Gomes 276 154 - Engenharia Bioquímica De acordo com o Processo Seletivo de Ocupação de Vagas Ociosas da FURG, Edital 01/2017, o Curso de Engenharia Bioquímica

tinha como critério o aproveitamento mínimo de 10% da carga horária do curso.
Indeferido

Andrea Chaves Jardim 34 185 - Arquivologia Candidato não possui carga horária a ser aproveitada, ao contrário dos demais candidatos classificados.Indeferido
Andreia Dumker Braga 60 094 - História - Bacharelado Suplente frente a ampla concorrência.Indeferido
Brenda Telito Martins 204 094 - História - Bacharelado Suplente frente a ampla concorrência.Indeferido
Carmem Jessica Silveira da Silva 220 040 - Oceanologia A candidata não apresentou documentos que comprovem que tenha sido aprovada nas disciplinas mencionadas, não sendo

possível, portanto, conceder-lhe o aproveitamento das mesmas.
Indeferido

Cícero Emanoel Lima Andrade 545 250 - Engenharia de Computação Deferido
Cristiano Borges Pereira 637 195 - Enfermagem Deferido
Daiane Aguiler Braga 662 099 - Química - Bacharelado Não atingiu carga horária necessária, não apresentou nenhuma informação nova no recurso.Indeferido
Eduarda Quaresma Lourenco 370 252 - Sistemas de Informação Há alta retenção nas disciplinas elencadas em "Critérios Adicionais". O número expressivo de estudantes matriculados nestas

disciplinas tem dificultado o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, para este Edital, manteremos esta restrição.
Indeferido

Elaine Jussiara Lima da Silva 301 242 - Pedagogia - Licenciatura - Noturno O recurso apresentado pela candidata não se configura em uma justificativa que enseje nova avaliação do aproveitamento de
disciplinas.

Indeferido

Fabio Ortiz Goulart 123 206 - Artes Visuais - Licenciatura Não foi considerada a equivalência da disciplina 06415, pois a disciplina originalmente cursada contempla apenas parte dos
conteúdos previstos.

Indeferido

Felipe dos Santos Vieira 48 265 - Física - Bacharelado Deferido
Francine da Silva Costa 85 061 - Letras - Português A candidata não atende ao critério adicional.Indeferido
Gabriel Costa Coelho 105 211 - Engenharia de Alimentos O candidato não atende aos requisitos adicionais.Indeferido
Gilberto Chagas da Silva 269 205 - Artes Visuais - Bacharelado Duas das disciplinas citadas no recurso, já foram consideradas com reaproveitamento: Produção Textual (06496) e LIBRAS-I

(06497). No entanto, o candidato não atingiu os 10% exigidos (carga horária total do curso). Quanto as outras disciplinas, nenhuma
delas integra a grade curricular do curso de bacharelado em artes visuais.

Indeferido

Glaucia Cardoso de Moraes 670 180 - Biblioteconomia Verificou-se que  não é possível atender ao pleito solicitado visto não haver compatibilidade das disciplinas.Indeferido
Guilherme Moura Baccarin 126 250 - Engenharia de Computação As atividades complementares mencionadas pelo aluno não podem ser aproveitadas para a dispensa das disciplinas  e composição

do mínimo de 10% de carga horária compatível com o curso de Engenharia de Computação.
Indeferido

Jessica Malvina Borges de Moraes 452 154 - Engenharia Bioquímica De acordo com o Processo Seletivo de Ocupação de Vagas Ociosas da FURG, Edital 01/2017, o Curso de Engenharia Bioquímica
tinha como critério o aproveitamento mínimo de 10% da carga horária do curso.

Indeferido

Jhulia Mulato 184 040 - Oceanologia Deferido
Jonathan de Souza Rodrigues 14 264 - Ciências Biológicas - Bacharelado Deferido
Juliane da Silva Grohs 112 205 - Artes Visuais - Bacharelado Neste edital a classificação está condicionada ao candidato já ter cursado 10% da carga horária total do curso. A candidata não

atinge esse percentual.
Indeferido

Juliara Flores dos Santos Goncalves 473 195 - Enfermagem A candidata não atendeu ao critério adicional, tendo em vista que não cursou as disciplinas de "Anatomia humana", "Fundamentos
de Histologia", "Biofísica aplicada à Enfermagem", "Fisiologia aplicada à Enfermagem", "Bioquímica aplicada à Enfermagem",
"Microbiologia e Imunologia" e "Semiologia e Semiotécnica I".

Indeferido

Julio Cesar Silva Lamas 401 251 - Engenharia de Automação As disciplinas sujeitas a aproveitamento não possuem carga horária e ementa compatíveis.Indeferido
Laerte Marques Machado 418 252 - Sistemas de Informação Há alta retenção nas disciplinas elencadas em "Critérios Adicionais". O número expressivo de estudantes matriculados nestas

disciplinas tem dificultado o processo de ensino-aprendizagem. As disciplinas citadas pelo candidato não dão equivalência às
indicadas como "Critérios Adicionais".

Indeferido

Laisson da Costa Amaral 56 020 - Ciências Econômicas O candidato apenas manifesta o interesse em cursar Economia e não os elementos próprios a   um recurso. Agradecemos muito o
interesse e esperemos poder contar com o candidato no futuro.

Indeferido

Lidia Suzano do Nascimento da Silva Longo 305 195 - Enfermagem A candidata não atendeu ao critério adicional, tendo em vista que não cursou as disciplinas de "Anatomia humana", "Fundamentos
de Histologia", "Biofísica aplicada à Enfermagem", "Fisiologia aplicada à Enfermagem", "Bioquímica aplicada à Enfermagem",
"Microbiologia e Imunologia" e "Semiologia e Semiotécnica I".

Indeferido

Maicon Silva Martins 2 030 - Administração Quanto ao pedido de análise das ementas das disciplinas: (07263) - Teoria das Organizações / (07136) - Análise das
Demonstrações Financeiras / (07280) - Relações Organizacionais = as ementas das disciplinas cursadas pelo candidato são
diferentes  Quanto a disciplinas (07266) - Estruturas Organizacionais e (07143) - Organização e Métodos = só podemos eliminar
uma ou outra, e a ementa da disciplina cursada pelo candidato está de acordo com a disciplina de Organizacão e Métodos.  Quanto
a disciplina de Direito = as disciplinas cursadas pelo candidato possuem carga horária inferior a do currículo da FURG, neste caso,
houve a junção de duas disciplinas cursadas pelo aluno eliminando uma da FURG.

Indeferido
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Marcos Gustavo Fernandes Martins Salomao 25 250 - Engenharia de Computação Deferido
Mauricio Souza Lima 762 250 - Engenharia de Computação O aluno não possui disciplinas a serem dispensadas/aproveitadas no curso de Engenharia de Computação. As discplinas cursadas

em seus dois cursos anteriores não podem ser aproveitadas, ou por não terem carga horária compatível, ou por o aluno não ter
aprovação.

Indeferido

Nicolas Pieper Bortoluzzi 172 250 - Engenharia de Computação As disciplinas a que o aluno se refere (cursadas por ele) possuem menos de 75% da carga horário das disciplinas do curso de
Engenharia de Computação, não podendo ser dada a dispensa nestes casos.

Indeferido

Patrícia Paganelli de Moraes 67 185 - Arquivologia O coeficiente de rendimento não é o primeiro critério para a classificação, e sim o aproveitamento de carga horária.Indeferido
Rafael Penha Andrade 422 241 - Pedagogia - Licenciatura - Diurno O pedido do requerente foi indeferido, pois as disciplinas em que solicita aproveitamento não estavam concluídas no momento da

inscrição no PSVO. Sendo assim não é possível, no período de recurso, apresentar outra documentação.
Indeferido

Raphaela Mota Gonçalves Gurgel 743 040 - Oceanologia Na analise do recurso foram concedidas dispensas nas disciplinas Oceanografia Geológica, Topografia I e Oceanografia por
Satélites. Em relação à disciplina Elementos de Álgebra, anual e com carga horária de 180 h/aula, a candidata cursou Álgebra
Linear II com uma carga horária de 60 h/aula, correspondente a 30% da disciplina Elementos de Álgebra não sendo possível,
portanto, a dispensa.  Quanto à afirmação "juntamente com partes do programa de Cálculo Diferencial e Integral I", a ementa
constante no link indica apenas "Técnicas de Integração. Integral Imprópria.". Tópicos relacionados à álgebra surgem apenas na
"Bibliografia recomendada...    ... Louis. O Cálculo com Geometria Analítica...   e   ...TOM M. - Calculus, Vol. 1: One Variable
Calculus With an Introduction to Linear Algebra", não havendo garantia de conteúdo ministrado e  não contribuindo, dessa forma,
para a dispensa em Elementos de Álgebra.

Deferido Parcialmente

Renan Cesar Gomes de Aguiar 717 280 - Engenharia Mecânica Empresarial O aproveitamento em uma dada disciplina pode realizado através de partes de mais de uma disciplina já cursada anteriormente, na
Universidade Federal do Rio Grande - FURG ou em outra instituição de ensino superior, desde que a soma das partes de cada
disciplina respeite o conteúdo e carga horária mínimos exigidos.

Indeferido

Rosaura Dias de Macedo 203 211 - Engenharia de Alimentos A Candidata não aproveitou as disciplinas dispostas como critério adicional, e não apresentou justificativa no recurso para
aproveitamento das mesmas.

Indeferido

Sabrina da Silva de Borba 150 040 - Oceanologia A candidata não informou o motivo do recurso e não anexou novos documentos que justificassem uma reanalise.Indeferido
Samain Coelho Troina 402 154 - Engenharia Bioquímica De acordo com o Processo Seletivo de Ocupação de Vagas Ociosas da FURG, Edital 01/2017, o Curso de Engenharia Bioquímica

tinha como critério o aproveitamento mínimo de 10% da carga horária do curso.
Indeferido

Silvia Helena Catalane Bianchi 754 263 - Ciências Biológicas - Licenciatura O pedido foi analisado e acrescentado o aproveitamento das seguintes disciplinas:  Fundamentos de fisiologia humana Embriologia
Histologia As demais disciplinas não contemplam carga horaria e ou conteúdo

Deferido Parcialmente

Vinícius Ferreira da Silva 711 250 - Engenharia de Computação O aluno não possui disciplinas cursadas a serem dispensadas/aproveitadas, não atingindo os 10% mínimo previstos no edital.Indeferido
Vitor Paulo de Oliveira 101 061 - Letras - Português O candidato não atende ao critério adicional.Indeferido
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