
      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Afonso
Pedro Guimarães Pinheiro, CPF: 03361531209,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.

 

 À Comissão de Eventos Esportivos e Formação de Equipes/Times Atletas Universitários

Portaria 0219/2018 - UNIFAP

 
Autenticação online em unifapccef.vpeventos.com/certificados/autenticar, código bm92bzE1Ml8=



ATIVIDADES PRESENTES DIA HORÁRIO CARGA
HORÁRIA
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Insirir o número do PROCESSO 23125.013824/2018-76, Marcos
Silva Albuquerque (Secretário) Port. Nº 1576/2015 – UNIFAP.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Aline
Priscila De Oliveira Coutinho, CPF: 97151840225,  se ausentará das atividades escolares
no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 -
por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o
estudante Andressa Souza Ferreira , CPF: 03856734260,  se ausentará das atividades
escolares no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG.
JUBs 18 - por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte - 
Jogos Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto
Universitário, em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Andrey
Fillipe Almeida Reis, CPF: 033.720.332-64,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Anna
Beatriz Souza Santos, CPF: 02815340208,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o
estudante Anndrew Edson Silva Loiola, CPF: 004.096.282-20,  se ausentará das atividades
escolares no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG.
JUBs 18 - por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte - 
Jogos Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto
Universitário, em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o
estudante Brunno Cabral Da Silva, CPF: 01933037288,  se ausentará das atividades
escolares no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG.
JUBs 18 - por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte - 
Jogos Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto
Universitário, em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Carina
Dos Santos Reis, CPF: 02338180224,  se ausentará das atividades escolares no período
de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por motivo
da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos Universitários,
promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário, em parceria com
FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Carlos
Albert Da Silva, CPF: 00793708290,  se ausentará das atividades escolares no período de 02
a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por motivo da
participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos Universitários,
promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário, em parceria com
FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Cesar
Augusto Mendonça Palheta Junior, CPF: 04141127256,  se ausentará das atividades
escolares no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG.
JUBs 18 - por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte - 
Jogos Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto
Universitário, em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Cleber
Cardoso Madureira, CPF: 01101070200,  se ausentará das atividades escolares no período
de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por motivo
da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos Universitários,
promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário, em parceria com
FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Eloana
Machado Da Conceição , CPF: 02136372270,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Ester
Beatriz Pereira Dos Santos, CPF: 03837622274,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Felipe
Sousa Viana, CPF: 01553717201,  se ausentará das atividades escolares no período de 02 a
07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por motivo da
participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos Universitários,
promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário, em parceria com
FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Filipe
Gabriel Lopes Rabelo, CPF: 00921053274,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Flavio
Ivo Barrozo Lima, CPF: 03383118231,  se ausentará das atividades escolares no período
de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por motivo
da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos Universitários,
promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário, em parceria com
FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o
estudante Gabriel Fonseca Dos Santos, CPF: 01790876222,  se ausentará das atividades
escolares no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG.
JUBs 18 - por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte - 
Jogos Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto
Universitário, em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Ingrid
Bacelar Oliveira, CPF: 013.484.082-86,  se ausentará das atividades escolares no período
de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por motivo
da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos Universitários,
promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário, em parceria com
FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Ingrith
Daiane Borges De Sousa , CPF: 02238905294,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Iolene
De Oliveira Rodrigues, CPF: 00252959264,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Italo
Gabriel Pereira Barreto, CPF: 02314332202,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Joyce
Vitória Martins Cruz, CPF: 022.424.902-90,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Juliana
Do Carmo De Souza, CPF: 02793480290,  se ausentará das atividades escolares no período
de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por motivo
da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos Universitários,
promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário, em parceria com
FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Karina
Aguiar Moraes, CPF: 00152933271,  se ausentará das atividades escolares no período de 02
a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por motivo da
participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos Universitários,
promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário, em parceria com
FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.

 

 À Comissão de Eventos Esportivos e Formação de Equipes/Times Atletas Universitários

Portaria 0219/2018 - UNIFAP

 
Autenticação online em unifapccef.vpeventos.com/certificados/autenticar, código bm92bzEwM18=



ATIVIDADES PRESENTES DIA HORÁRIO CARGA
HORÁRIA

Autenticação/ATESTO deste CERTIFICADO, pode ser consultada
através do link: ( https://sipac.unifap.br/public/jsp/portal.jsf ) >
Insirir o número do PROCESSO 23125.013824/2018-76, Marcos
Silva Albuquerque (Secretário) Port. Nº 1576/2015 – UNIFAP.

25/05/2018 14:00 240 minutos



      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Katisa
Gerusa De Lima, CPF: 05184247408,  se ausentará das atividades escolares no período
de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por motivo
da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos Universitários,
promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário, em parceria com
FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Kevin
Santos Pimenta, CPF: 02058223209,  se ausentará das atividades escolares no período
de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por motivo
da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos Universitários,
promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário, em parceria com
FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Larissa
Kelly Moraes Bezerra, CPF: 03171050277,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.

 

 À Comissão de Eventos Esportivos e Formação de Equipes/Times Atletas Universitários

Portaria 0219/2018 - UNIFAP

 
Autenticação online em unifapccef.vpeventos.com/certificados/autenticar, código bm92bzEwNV8=



ATIVIDADES PRESENTES DIA HORÁRIO CARGA
HORÁRIA

Autenticação/ATESTO deste CERTIFICADO, pode ser consultada
através do link: ( https://sipac.unifap.br/public/jsp/portal.jsf ) >
Insirir o número do PROCESSO 23125.013824/2018-76, Marcos
Silva Albuquerque (Secretário) Port. Nº 1576/2015 – UNIFAP.

25/05/2018 14:00 240 minutos



      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Luinne
Raiza De Barros Nascimento, CPF: 00338911251,  se ausentará das atividades escolares
no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 -
por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Luiz
Carlos Da Silva Campos , CPF: 018.484.062-74,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o
estudante Mahana Andressa Sousa Cruz, CPF: 023.426.142-09,  se ausentará das
atividades escolares no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11,
§2º – RG. JUBs 18 - por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência
Norte -  Jogos Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto
Universitário, em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o
estudante Marcos Albuquerque, CPF: 87106205249,  se ausentará das atividades escolares
no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 -
por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o
estudante Marcus Vinícius Ribeiro Puresa, CPF: 019.575.912-50,  se ausentará das
atividades escolares no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11,
§2º – RG. JUBs 18 - por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência
Norte -  Jogos Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto
Universitário, em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Maria
Rosa Da Silva Mareco, CPF: 04692636289,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o
estudante Markinhos Black "coord. Esportes", CPF: 01317222613,  se ausentará das
atividades escolares no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11,
§2º – RG. JUBs 18 - por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência
Norte -  Jogos Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto
Universitário, em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o
estudante Maurício Tavares De Souza, CPF: 02133205250,  se ausentará das atividades
escolares no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG.
JUBs 18 - por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte - 
Jogos Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto
Universitário, em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.

 

 À Comissão de Eventos Esportivos e Formação de Equipes/Times Atletas Universitários

Portaria 0219/2018 - UNIFAP

 
Autenticação online em unifapccef.vpeventos.com/certificados/autenticar, código bm92bzE0NV8=



ATIVIDADES PRESENTES DIA HORÁRIO CARGA
HORÁRIA

Autenticação/ATESTO deste CERTIFICADO, pode ser consultada
através do link: ( https://sipac.unifap.br/public/jsp/portal.jsf ) >
Insirir o número do PROCESSO 23125.013824/2018-76, Marcos
Silva Albuquerque (Secretário) Port. Nº 1576/2015 – UNIFAP.

25/05/2018 14:00 240 minutos



      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Murilo
Pereira De Mattos, CPF: 02598311230,  se ausentará das atividades escolares no período
de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por motivo
da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos Universitários,
promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário, em parceria com
FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Nara
Roberta Dos Santos Rodrigues, CPF: 01109997205,  se ausentará das atividades escolares
no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 -
por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.

 

 À Comissão de Eventos Esportivos e Formação de Equipes/Times Atletas Universitários

Portaria 0219/2018 - UNIFAP

 
Autenticação online em unifapccef.vpeventos.com/certificados/autenticar, código bm92bzgyXw==



ATIVIDADES PRESENTES DIA HORÁRIO CARGA
HORÁRIA

Autenticação/ATESTO deste CERTIFICADO, pode ser consultada
através do link: ( https://sipac.unifap.br/public/jsp/portal.jsf ) >
Insirir o número do PROCESSO 23125.013824/2018-76, Marcos
Silva Albuquerque (Secretário) Port. Nº 1576/2015 – UNIFAP.

25/05/2018 14:00 240 minutos



      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Olavo
R. Fagudes , CPF: 01292183249,  se ausentará das atividades escolares no período de 02 a
07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por motivo da
participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos Universitários,
promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário, em parceria com
FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o
estudante Olemax Nogueira Duarte, CPF: 00938128256,  se ausentará das atividades
escolares no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG.
JUBs 18 - por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte - 
Jogos Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto
Universitário, em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Orlan
Guimarães Maréco Rocha, CPF: 000.047.042-23,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Paulo
Sérgio Cordeiro Dos Santos , CPF: 01891091220,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Rafael
Costa Dos Santos, CPF: 02230459260,  se ausentará das atividades escolares no período
de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por motivo
da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos Universitários,
promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário, em parceria com
FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Rafael
William Gomes Carvalho, CPF: 017.761.602-40,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Rayssa
Luana Queirós Da Silva, CPF: 03002523232,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o
estudante Roseline Maria Amaral De Carvalho, CPF: 01388260212,  se ausentará das
atividades escolares no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11,
§2º – RG. JUBs 18 - por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência
Norte -  Jogos Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto
Universitário, em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Rui
Sampaio Dos Santos Cantuária, CPF: 88290662220,  se ausentará das atividades escolares
no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 -
por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o
estudante Segilma Da Silva Miranda, CPF: 46228268368,  se ausentará das atividades
escolares no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG.
JUBs 18 - por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte - 
Jogos Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto
Universitário, em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Siulam
Silva Freitas, CPF: 95056122220,  se ausentará das atividades escolares no período de 02 a
07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por motivo da
participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos Universitários,
promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário, em parceria com
FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o
estudante Sylmara Wanny Coimbra Furtado, CPF: 026.772.072-65,  se ausentará das
atividades escolares no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11,
§2º – RG. JUBs 18 - por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência
Norte -  Jogos Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto
Universitário, em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Talia
Rodrigues Feres, CPF: 02154937292,  se ausentará das atividades escolares no período
de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por motivo
da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos Universitários,
promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário, em parceria com
FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o
estudante Thallita Da Cunha Barbosa , CPF: 02444529200,  se ausentará das atividades
escolares no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG.
JUBs 18 - por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte - 
Jogos Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto
Universitário, em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o
estudante Vanessa Cordeiro Sena, CPF: 03547145201,  se ausentará das atividades
escolares no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG.
JUBs 18 - por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte - 
Jogos Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto
Universitário, em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Victor
Hugo Castro Cardoso, CPF: 017.680.572-90,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o
estudante Victoria Guedes Da Silva, CPF: 00963312243,  se ausentará das atividades
escolares no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG.
JUBs 18 - por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte - 
Jogos Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto
Universitário, em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o estudante Vitor
Vinicius Campelo Machado, CPF: 02105249280,  se ausentará das atividades escolares no
período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11, §2º – RG. JUBs 18 - por
motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência Norte -  Jogos
Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto Universitário,
em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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      JUSTIFICATICAMOS para os devidos fins que é de grande relevância para o
desenvolvimento do esporte universitário a participação dos acadêmicos nos Jogos
Universitários Brasileiros - 2018

      Certificamos que consta nos registros desta Divisão de Esportes que o
estudante Yndiraima Alessandra Santos Da Cunha, CPF: 01446768260,  se ausentará das
atividades escolares no período de 02 a 07 de julho de 2018 – Belém/PA, conforme Art. 11,
§2º – RG. JUBs 18 - por motivo da participação do mesmo na 1ª edição do JUB’s Conferência
Norte -  Jogos Universitários, promovidos pela CBDU - Confederação Brasileira de Desporto
Universitário, em parceria com FADAP e UNIFAP. 

     DOCUMENTO com ressalva pois, o aluno/ precisará prestar contas do relatório de viajem
bem como certificado de participação do referido evento. 

Além disto, justifico que em caso do mesmo não fazer as avaliações dos conteúdos previstos
ou que por ventura vierem surgir no período deste evento.

Solicito que a Coordenação do Curso e/ou Professor/a; que dê ciência sobre esta justificativa
de falta conforme previsto no Res. 9/2002 – CONSU/UNIFAP, art. Art. 140. 

    Divisão de Esportes da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aos  25 de maio de
2018.
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