
 

 

EDITAL nº 25/2017, de 16 de agosto de 2017 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES GRADUADOS 

DO BACHARELADO EM HUMANIDADES UNILAB 2017.1 

 NOS CURSOS DE 2º CICLO 

 

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

 

BAHIA 

CANDIDATO/A MOTIVO 

DANIEL LUIS TCHUDA 
Candidato enviou e-mail com inscrição fora do 

prazo, conforme item 4.6-a do edital. 

ELMA PEREIRA MANE 
Candidata não anexou o histórico, conforme 

item 4.6-c do edital. 

IRENE LOPES 
O histórico enviado contém pendências na 

integralização, conforme item 4.6-d do edital. 

LIDIA DE SOUZA ESTRELA 

Candidato enviou e-mail com inscrição fora do 

prazo, conforme item 4.6-a do edital. Não 

anexou o histórico, conforme item 4.6-c do 

edital. 

MANUELA GOMES PEREIRA 

Candidata não anexou o histórico, conforme 

item 4.6-c do edital.  

(Observação: a candidata não optou por algum 

dos cursos disponíveis no edital, conforme 

Quadro 1 do item 2.1). 

PATRÍCIA GOMES MENDES 
O histórico enviado contém pendências na 

integralização, conforme item 4.6-d do edital 

SONIA MARIA RAMOS GONÇALVES 
Candidata anexou o histórico fora do prazo, 

conforme item 4.6-a do edital. 

VIRGINIO VICENTE MENDES 
Candidato anexou o histórico fora do prazo, 

conforme item 4.6-a do edital. 

 

 

 



 

 

 

 

CEARÁ 

CANDIDATO/A MOTIVO 

ABDU MOREIRA MARTINS 

GUADALUPE 

O histórico enviado contém pendências na 

integralização. O histórico atualizado foi enviado 

fora do prazo, conforme item 4.6-d do edital. 

ALADINO FERNANDES 
O histórico enviado contém pendências na 

integralização, conforme item 4.6-d do edital. 

ANA CARLA LIMA PEREIRA 
Candidata não anexou o histórico, conforme item 

4.6-c do edital. 

ANGELA MARIA DA SILVA NUNES 
Candidata enviou e-mail com inscrição fora do 

prazo, conforme item 4.6-a do edital. 

AURIANE FERREIRA DE SOUSA 
O histórico enviado contém pendências na 

integralização, conforme item 4.6-d do edital. 

DEUSIMARA ELISEU DE LIMA 

OLIVEIRA 

O histórico enviado contém pendências na 

integralização, conforme item 4.6-d do edital. 

ITEL FERMENDES 
Candidato enviou e-mail com inscrição fora do 

prazo, conforme item 4.6-a do edital. 

MARIA AUDERCYANE ALVES DA 

SILVA 

O histórico enviado contém pendências na 

integralização. 

NATIVIDADE MARIA BEIA 

Candidata enviou e-mail com inscrição fora do 

prazo, conforme item 4.6-a do edital. O histórico 

enviado contém pendências na integralização, 

conforme item 4.6-d do edital. 

NIUANCA VIBEK PEDREIRA 
O histórico enviado contém pendências na 

integralização, conforme item 4.6-d do edital. 

SAMBITE SANTOS CABI 
O histórico enviado contém pendências na 

integralização, conforme item 4.6-d do edital. 

SAMIA MARIA DA SILVA JERONIMO 
O histórico enviado contém pendências na 

integralização, conforme item 4.6-d do edital. 

 


