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Divulgação do resultado provisório do Edital 07/2017 Assistência Estudantil – Marco           
Zero. 
 
 

ALIMENTAÇÃO 

NOME TIPO AUXÍLIO SITUAÇÃO 

CARINE DE SOUZA COSTA ALIMENTAÇÃO 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

HIAGO RAFAEL LIMA DA 
SILVA ALIMENTAÇÃO 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

IRACY MAIANY NUNES 
SOARES ALIMENTAÇÃO 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

IVANA ALMEIDA DA SILVA ALIMENTAÇÃO 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

JOYCE VITORIA MARTINS 
CRUZ ALIMENTAÇÃO 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LORENA FREITAS SOUZA 
TAVARES DA COSTA ALIMENTAÇÃO 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LUANA JAÇANÃ RESENDE DOS 
SANTOS TAVARES ALIMENTAÇÃO 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LUANA JANDIRA WEBER 
SILVA ALIMENTAÇÃO 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LUCAS GAHMÃ ALECRIM ALIMENTAÇÃO 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MARCOS ROBERTO DIAS DE 
SOUZA ALIMENTAÇÃO 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MARIANA SENA CARDOSO ALIMENTAÇÃO 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 
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MAURILIO ALMEIDA PINHEIRO 
NETO ALIMENTAÇÃO 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

PATRICIA GOMES DA COSTA ALIMENTAÇÃO 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

QUEITON CARMO DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

RAFAEL VARGAS SILVA ALIMENTAÇÃO 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

RENATO PINTO DA COSTA ALIMENTAÇÃO 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

ROSILENE CIRINO GAMA ALIMENTAÇÃO 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

SYLMARA WANNY COIMBRA 
FURTADO ALIMENTAÇÃO 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TAIRES BARROS LOBATO ALIMENTAÇÃO 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TAISSA BARROS LOBATO ALIMENTAÇÃO 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TAYNARA MAYLANE PASSOS 
DE MORAIS ALIMENTAÇÃO 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

YASMILE DOS SANTOS NEVES ALIMENTAÇÃO 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

AUXÍLIO DEFICIÊNCIA 

NOME TIPO AUXÍLIO SITUAÇÃO 

RAFAEL VARGAS SILVA AUXÍLIO DEFICIÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

 
Departamento de Ações Comunitárias e Estudantis 
Email: dace@unifap 
Contato: 4009-2831/4009-2832 

CAMPUS MARCO ZERO – Macapá 
Rod. Juscelino K. de Oliveira – Km 02 Jardim Marco Zero  
CEP 68903-419 www.unifap.br 

 
2/62 



 

   

 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
            Universidade Federal do Amapá – UNIFAP 

Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias - PROEAC 
Departamento de Ações Comunitárias e Estudantis – DACE 

Divisão de Serviços Psicossociais - DSP 

 

 

AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

NOME TIPO AUXÍLIO SITUAÇÃO 

ALESSANDRA CUNHA 
TAVARES AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

ANA CAROLINA FARIAS 
VIEIRA AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

ARTUR DOS SANTOS 
CONCEIÇÃO AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

BEATRIZ CAVALCANTE DE 
FREITAS AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

BEATRIZ DOS SANTOS LOPES AUXÍLIO FOTOCÓPIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

BENILDO DAVID TAVARES 
FURTADO AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

CARINA CARMO DOS SANTOS AUXÍLIO FOTOCÓPIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

CARINE DE SOUZA COSTA AUXÍLIO FOTOCÓPIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

EDIGLEIZE PINHEIRO FELIX AUXÍLIO FOTOCÓPIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

ELICE JACKSON MOREIRA 
COUTINHO AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

HAROLDO VITOR SILVA DA 
SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

HIAGO RAFAEL LIMA DA 
SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 
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INGRITH DAIANE BORGES DE 
SOUSA AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

IVANA ALMEIDA DA SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

JOYCE VITORIA MARTINS 
CRUZ AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LIZANDRA MARIA GRIGGI DE 
CAMPOS AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LORENA FREITAS SOUZA 
TAVARES DA COSTA AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LUANA JAÇANÃ RESENDE DOS 
SANTOS TAVARES AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LUANA JANDIRA WEBER 
SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LUCAS GAHMÃ ALECRIM AUXÍLIO FOTOCÓPIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LUCIANE FURTADO DA 
TRINDADE AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MAIRA MARECO MEGURO AUXÍLIO FOTOCÓPIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MARCOS ROBERTO DIAS DE 
SOUZA AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MARTA MARCILENE DE 
SOUSA MIRANDA AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MAURILIO ALMEIDA PINHEIRO 
NETO AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 
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OSVALDINA BALIEIRO 
PALHETA AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

QUEITON CARMO DOS SANTOS AUXÍLIO FOTOCÓPIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

RAFAEL VARGAS SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

SILAS VIEIRA TRINDADE 
JUNIOR AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

SYLMARA WANNY COIMBRA 
FURTADO AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TAINARA FERREIRA DE JESUS AUXÍLIO FOTOCÓPIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TAIRES BARROS LOBATO AUXÍLIO FOTOCÓPIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TAISSA BARROS LOBATO AUXÍLIO FOTOCÓPIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TATIANE DOS SANTOS DE 
OLIVEIRA AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TAYNARA MAYLANE PASSOS 
DE MORAIS AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

AUXÍLIO MORADIA 

NOME TIPO AUXÍLIO SITUAÇÃO 

CARINE DE SOUZA COSTA AUXÍLIO MORADIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

DANIELLE VANZALER DE 
MATOS AUXÍLIO MORADIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 
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ELTON DE SOUZA IZAQUIEL AUXÍLIO MORADIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

ISABELLA COSTA ARAUJO 
CARNEIRO AUXÍLIO MORADIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

JOÃO MARCOS CARDOSO 
GONÇALVES AUXÍLIO MORADIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

KARINA MESQUITA TORRES AUXÍLIO MORADIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LIZANDRA MARIA GRIGGI DE 
CAMPOS AUXÍLIO MORADIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LUANA JAÇANÃ RESENDE DOS 
SANTOS TAVARES AUXÍLIO MORADIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LUANA JANDIRA WEBER 
SILVA AUXÍLIO MORADIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MAIRA MARECO MEGURO AUXÍLIO MORADIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MARCOS ROBERTO DIAS DE 
SOUZA AUXÍLIO MORADIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

RAFAEL VARGAS SILVA AUXÍLIO MORADIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

RENAN MESQUITA 
RODRIGUES SILVA AUXÍLIO MORADIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

SIDNEY MARQUES CARDOSO AUXÍLIO MORADIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

SILAS VIEIRA TRINDADE 
JUNIOR AUXÍLIO MORADIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
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NOME TIPO AUXÍLIO SITUAÇÃO 

ADRIANA BARBOSA GAMA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

BEATRIZ CAVALCANTE DE 
FREITAS AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

CARINA CARMO DOS SANTOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

CARINE DE SOUZA COSTA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

DANIELLE VANZALER DE 
MATOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

EDIANE DOS SANTOS RANGEL AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

EDIGLEIZE PINHEIRO FELIX AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

ELAINE CRISTINA MACIEL DA 
PENHA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

ELICE JACKSON MOREIRA 
COUTINHO AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

HAROLDO VITOR SILVA DA 
SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

HIAGO RAFAEL LIMA DA 
SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

INGRIDE DA CONCEICAO 
SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

INGRITH DAIANE BORGES DE 
SOUSA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 
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IRACILENE MACIEL DOS 
SANTOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

IRACY MAIANY NUNES 
SOARES AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

ISABELLA COSTA ARAUJO 
CARNEIRO AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

ISABELLY MONTENEGRO 
TEIXEIRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

IVANA ALMEIDA DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

JADE FIGUEIREDO COSTA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

JARDEL SOUSA DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

JEOVANI ALENCAR DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

JOYCE VITORIA MARTINS 
CRUZ AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LIZANDRA MARIA GRIGGI DE 
CAMPOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LUANA JAÇANÃ RESENDE DOS 
SANTOS TAVARES AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LUANA JANDIRA WEBER 
SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LUCAS GAHMÃ ALECRIM AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 
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LUCIANE FURTADO DA 
TRINDADE AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MARCELLI DA CUNHA LIMA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MARCOS ROBERTO DIAS DE 
SOUZA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MARTA MARCILENE DE 
SOUSA MIRANDA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MAURILIO ALMEIDA PINHEIRO 
NETO AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

OSVALDINA BALIEIRO 
PALHETA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

QUEITON CARMO DOS SANTOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

RAFAEL VARGAS SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

RENAN MESQUITA 
RODRIGUES SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

RENATO DE LIMA BELO AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

RENATO PINTO DA COSTA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

ROSILENE CIRINO GAMA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

SILAS VIEIRA TRINDADE 
JUNIOR AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

 
Departamento de Ações Comunitárias e Estudantis 
Email: dace@unifap 
Contato: 4009-2831/4009-2832 

CAMPUS MARCO ZERO – Macapá 
Rod. Juscelino K. de Oliveira – Km 02 Jardim Marco Zero  
CEP 68903-419 www.unifap.br 

 
9/62 



 

   

 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
            Universidade Federal do Amapá – UNIFAP 

Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias - PROEAC 
Departamento de Ações Comunitárias e Estudantis – DACE 

Divisão de Serviços Psicossociais - DSP 

 

 

SYLMARA WANNY COIMBRA 
FURTADO AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TAINARA FERREIRA DE JESUS AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TAIRES BARROS LOBATO AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TAISSA BARROS LOBATO AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TATIANE DOS SANTOS DE 
OLIVEIRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TAYNARA MAYLANE PASSOS 
DE MORAIS AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

YASMILE DOS SANTOS NEVES AUXÍLIO PERMANÊNCIA 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 

NOME TIPO AUXÍLIO SITUAÇÃO 

BEATRIZ CAVALCANTE DE 
FREITAS 

AUXÍLIO TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

BRENDEL FREITAS LIMA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

CARINA CARMO DOS SANTOS 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

HAROLDO VITOR SILVA DA 
SILVA 

AUXÍLIO TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

ISABELLA COSTA ARAUJO 
CARNEIRO 

AUXÍLIO TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 
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JAQUELINE DE SOUZA DO 
NASCIMENTO 

AUXÍLIO TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

JARDEL SOUSA DA SILVA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

KARINA MESQUITA TORRES 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MARCELLI DA CUNHA LIMA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

PATRICIA GOMES DA COSTA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

QUEITON CARMO DOS SANTOS 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

RENATO DE LIMA BELO 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

SILAS VIEIRA TRINDADE 
JUNIOR 

AUXÍLIO TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

VITOR MORAES LOBATO 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

CRECHE 

NOME TIPO AUXÍLIO SITUAÇÃO 

ADRIELLE DA CONCEIÇÃO 
MACIEL CRECHE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

DEIDSON VILHENA SANTOS CRECHE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MAURILIO ALMEIDA PINHEIRO 
NETO CRECHE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 
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OSVALDINA BALIEIRO 
PALHETA CRECHE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

PATRICIA GOMES DA COSTA CRECHE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TAINARA FERREIRA DE JESUS CRECHE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TRANSPORTE 

NOME TIPO AUXÍLIO SITUAÇÃO 

ADRIANE DA CONCEICAO 
MACIEL TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

ADRIELLE DA CONCEIÇÃO 
MACIEL TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

ALESSANDRA CUNHA 
TAVARES TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

ANA CAROLINA FARIAS 
VIEIRA TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

BEATRIZ DOS SANTOS LOPES TRANSPORTE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

BENILDO DAVID TAVARES 
FURTADO TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

CARINE DE SOUZA COSTA TRANSPORTE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

DANIELLE VANZALER DE 
MATOS TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

EDIANE DOS SANTOS RANGEL TRANSPORTE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 
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EDIGLEIZE PINHEIRO FELIX TRANSPORTE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

INGRIDE DA CONCEICAO 
SILVA TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

INGRITH DAIANE BORGES DE 
SOUSA TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

IRACILENE MACIEL DOS 
SANTOS TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

IRACY MAIANY NUNES 
SOARES TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

ISABELLA COSTA ARAUJO 
CARNEIRO TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

IVANA ALMEIDA DA SILVA TRANSPORTE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

JOYCE VITORIA MARTINS 
CRUZ TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LIZANDRA MARIA GRIGGI DE 
CAMPOS TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LORENA FREITAS SOUZA 
TAVARES DA COSTA TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LUCAS GAHMÃ ALECRIM TRANSPORTE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

LUCIANE FURTADO DA 
TRINDADE TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MAIRA MARECO MEGURO TRANSPORTE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 
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MARCOS ROBERTO DIAS DE 
SOUZA TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MARIANA SENA CARDOSO TRANSPORTE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MARTA MARCILENE DE 
SOUSA MIRANDA TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

MAURILIO ALMEIDA PINHEIRO 
NETO TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

RAFAEL VARGAS SILVA TRANSPORTE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

RENAN MESQUITA 
RODRIGUES SILVA TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

RENATO PINTO DA COSTA TRANSPORTE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

ROSILENE CIRINO GAMA TRANSPORTE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

SIDNEY MARQUES CARDOSO TRANSPORTE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

SILAS VIEIRA TRINDADE 
JUNIOR TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

SYLMARA WANNY COIMBRA 
FURTADO TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TAINARA FERREIRA DE JESUS TRANSPORTE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TAIRES BARROS LOBATO TRANSPORTE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 
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TAISSA BARROS LOBATO TRANSPORTE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TATIANE DOS SANTOS DE 
OLIVEIRA TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

TAYNARA MAYLANE PASSOS 
DE MORAIS TRANSPORTE 

SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

YASMILE DOS SANTOS NEVES TRANSPORTE 
SELECIONADO PARA 
ENTREVISTA 

 

ALIMENTAÇÃO 

NOME TIPO AUXÍLIO SITUAÇÃO 

ADINELSON LEITE DA CRUZ ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ADONAI NUNES FERREIRA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ALICE NERI DE SOUZA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ALICE SOUZA DE SOUZA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ALLINE FERNANDA MIRANDA COSTA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

AMANDA CRISTINA SOUZA DA SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ANA CAMILA CAVALCANTE SALES ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ANA CAROLINA DOS SANTOS 
FERREIRA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ANA DANIELY TAVARES DA SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ANA LIVIA SALES VAZ ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ANDERSON COSTA PANTOJA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 
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ANDRE BARRETO FACUNDES ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ANDRÉ DUARTE FERREIRA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ANDRESSA DA SILVA DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ANNA KAROLINE PINTO GUIMARAES ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ANNE CAROLINE PASTANA DA SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ANNE GABRIELLE MORAIS DOS 
SANTOS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

BRANDON THOMAZ SOUSA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

BRUNA ZAMARA FERREIRA DE 
FARIAS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

CARLA EMANUELA XAVIER SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

CAROLINA ALMEIDA DE OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

CELLENY SERVITTA BARBOSA DOS 
SANTOS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

DANIEL NAHON BAIA NOGUEIRA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

DANIEL VITTOR DOS SANTOS 
VASCONCELOS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

DANILO ALMEIDA GOMES ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

DANILO PEREIRA MONTEIRO ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

DAVID RONAN MAGNO RODRIGUES ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

DAYSANE DE PINHO MACHADO ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

DENILSON DA SILVA MAGALHÃES ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

DEYBSON DOS SANTOS OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

 
Departamento de Ações Comunitárias e Estudantis 
Email: dace@unifap 
Contato: 4009-2831/4009-2832 

CAMPUS MARCO ZERO – Macapá 
Rod. Juscelino K. de Oliveira – Km 02 Jardim Marco Zero  
CEP 68903-419 www.unifap.br 

 
16/62 



 

   

 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
            Universidade Federal do Amapá – UNIFAP 

Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias - PROEAC 
Departamento de Ações Comunitárias e Estudantis – DACE 

Divisão de Serviços Psicossociais - DSP 

 

 

DIVANE SOUZA DOS REIS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

EDGAR MATOS DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

EDUARDA FERNANDA BRITO SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

EDUARDO SANTOS DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ELDER FABRICIO DOS SANTOS GÓES 
JUNIOR ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ELOISA MELO DA SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

EMERSON SOARES SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

EVERTON SERRÃO DA SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

FERNANDO VILHENA MELO ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

FRANCILENE GARCIA COSTA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

FRANCK WIRLEN QUADROS DOS 
SANTOS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

FRANCO MAURICIO DE SENA JUNIOR ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

FREDSON DA SILVA CARDOSO JUNIOR ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

FREDSON ROCHA COSTA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

GABRIELE LUINI LIMA BASTOS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

GISLANNE DOS SANTOS AGUIAR ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

GLAUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

GLENNY ARYELY DE ALMEIDA 
FERNANDES ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

HENAN DOS SANTOS NERY ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 
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HERIKA VIVIANY GAMA DA GAMA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

HERYSON DOS SANTOS NERY ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

HEVAIR GONÇALVES RIBEIRO ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

IAN CAVALCANTE LIMA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JACICLEY FERREIRA DOS SANTOS 
FILHO ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JACQUELINE KATHERINE DA SILVA 
MARTINS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JAILMA ARAUJO RODRIGUES DA 
SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JAKELINE OLIVEIRA DE ABREU ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JAMILY BIATRICY SANTOS DA SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JEFFERSON MATIAS DE OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JERUZA FERRAZ FILGUEIRAS DI 
MICELI ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JESSICA NATASHA BRANDÃO SILVA 
BEZERRA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JESSICA VALERIA MACHADO 
BARRIGA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JESSICA VANESSA DOS SANTOS 
FERNANDES ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JESUS SOUZA DE VASCONCELOS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JOÃO ALEXANDRE MARTINS GALVÃO ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JODANIA VIEIRA SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 
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JOICE BATISTA DA SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JORDANA MENEZES DE OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JORGE ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JORGE LUCAS DE OLIVEIRA DIAS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JOSE AMERICO SANTOS AZEVEDO ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JOSE FRANCISCO TAVARES DE LIMA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JOSE WLADEMIR BARROS RAMOS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JOSIEL RODRIGUES DE ANDRADE 
FONSECA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JOSIVANI RODRIGUES NABIÇA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JOYCE TAYNARA SOUSA DE MIRANDA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JULIANA DÂMARIS MAGALHÃES DOS 
SANTOS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

JULIANA DOS SANTOS NERY ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

KAILA CORREA SANTOS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

KARINA AGUIAR MORAES ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

KAROLINA DO ESPIRITO SANTOS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

KAROLINY MIRANDA BARATA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

KASSIA CRISTINA NEVES DE 
OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

KLAUDY ALETAMY BARBOSA 
MONTEIRO ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

LANA MAIARA SARAIVA FURTADO ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

LARISSA FLORIENA MATOS DA SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

LEANDRO AUGUSTO ALVES DE 
ALMEIDA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

LEIDIANE LADISLAU DA SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 
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LUIZ HENRIQUE GUIMARAES COSTA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

MARCILENE DE SOUZA SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

MARCUS TITUS TRINDADE DE ASSIS 
FILHO ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

MARIA ESTER DA SILVA RAMOS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

MARIELI ALMEIDA GIBSON ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

MARINA DA SILVA MORAES ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

MARLEI DE JESUS BORGES DA SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

MAYUMI TEIXEIRA YOSHIDA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

MESAQUE COSTA LIMA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

MITCHELLE CORREA RAMOS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

MULLER DUARTE VIANA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

NARA ROBERTA DOS SANTOS 
RODRIGUES ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

NAZARENA DA COSTA FILHA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

NELMA SOCORRO LIMA DA SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

NEUZA BRAZ DA SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

OENDERSON RODRIGUES DA COSA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

OLIVIO FERNANDES NOGUEIRA 
JUNIOR ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

PATRICIA SILVA RUBINI ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

PAULO FELIPE LADISLAU CORREA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 
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PAULO RONALD BRITO DA SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

PEDRO HENRIQUE SILVA BENEVIDES ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

RAIMUNDO MARQUES DE SOUSA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

RAINGREDI SOUSA MENDES ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

RAISA POLIANA MARTINS FERREIRA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

RENATA GARCIA COSTA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

RENATO DOS SANTOS CONCEICAO ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

RICHELE ROCHA BARBOSA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

RODRIGO VILHENA COSTA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ROGER WATERS AZEVEDO DA SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ROGÉRIO CRUZ DA SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ROSEANNY PINHEIRO DE CARVALHO 
DO ROSÁRIO ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ROSIVAN SILVA BAIA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

SERGIO EMANOEL FERREIRA DA 
SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

SIDNEY GUEDES DA SILVA JUNIOR ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

SUZANNE GLISSIA MONTEIRO E SILVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

TADEU DA SILVA ROCHA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

TASSIA REMIGIO VIEIRA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

THAKACKI CEZAR DE OLIVEIRA 
SARAIVA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 
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TINO MARCOS DA SILVA RAMOS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

VANESSA SANTOS MOREIRA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

VICTOR LORAN DA SILVA FERREIRA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

VINICIUS ANTONIO MARTINS 
BARBOSA DE FIGUEIREDO ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

VINICIUS BRITO FONSECA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

WANDA PEREIRA GOES DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

WELITON DOS SANTOS LIMA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

WILLER DOS SANTOS BATISTA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

YASMIN MARIA NUNES CARDOSO ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ZINZA BARBOSA DE LIMA ALIMENTAÇÃO INDEFERIDO 

ATLETA 

NOME TIPO AUXÍLIO SITUAÇÃO 

GIZELLY COELHO GUEDES ATLETA INDEFERIDO 

AUXÍLIO DEFICIÊNCIA 

NOME TIPO AUXÍLIO SITUAÇÃO 

DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA AUXÍLIO DEFICIÊNCIA INDEFERIDO 

DEBORA OLIVEIRA DE SOUZA AUXÍLIO DEFICIÊNCIA INDEFERIDO 

RUDSON CARLOS MACIEL PEREIRA AUXÍLIO DEFICIÊNCIA INDEFERIDO 

AUXÍLIO FOTOCÓPIA 

NOME TIPO AUXÍLIO SITUAÇÃO 
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ADINELSON LEITE DA CRUZ AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ADRIA STHELLA GUEDES PALADINO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

AISLANE CRISTINA GALVAO DE 
OLIVEIRA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ALEXSANDRA KIMBERLY DINIZ 
OLIVEIRA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ALICE SOUZA DE SOUZA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ALICIA KARINE PEREIRA DA SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ALINE EMILLY DAHER CASTELO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ALINE LORENA COSTA DA SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ALINE MOREIRA PINTO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ALINE RODRIGUES RABELO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ALLINE FERNANDA MIRANDA COSTA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

AMANDA ALMEIDA DA SILVA 
CARVALHO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ANDRÉ DUARTE FERREIRA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ANDREY DUARTE FERREIRA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ANE CAROLINE GUEDES MORAES AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ANNA KAROLINE PINTO GUIMARAES AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ANNE CAROLINE PASTANA DA SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ANTONIA FREITAS DOS SANTOS NETA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ARLINDO CESAR MATIAS PEREIRA 
FILHO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 
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BENEDITA MONTE DA COSTA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

CLEONAIA SILVA DE ALFAIA 
(RENOVAÇÃO) AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

DANIELA CRISTINA DA SILVA 
RODRIGUES AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

DEBORA OLIVEIRA DE SOUZA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

DENILSON DA SILVA MAGALHÃES AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

DEYBSON DOS SANTOS OLIVEIRA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

DIEGO DA SILVA VAZ AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

DIEGO JOSE SILVA CAVALCANTE AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

DYERLIS OLIVEIRA PINHEIRO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

EDGAR MATOS DOS SANTOS AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

EDUARDO PEDRADA LOPES AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ELCLIANE DA COSTA CAVALCANTE AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ELDER FABRICIO DOS SANTOS GÓES 
JUNIOR AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ELIAQUIM NABIN SAMPAIO MATIAS AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ELILIANE DE JESUS BRITO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ELISEU ALVES JUNIOR AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ELIZEU MIRANDA DOS SANTOS FILHO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ELOISA MELO DA SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ELY THATIANE SOUZA DE SOUZA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 
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EMERSON SOARES SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ESTEFANI ALMEIDA FARIAS NONATO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

EVERTON SERRÃO DA SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

FABIOLA DO PERPETUO SOCORRO 
RIBEIRO LOURINHO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

FRANCIANE FONSECA DE MIRANDA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

FRANCILENE GARCIA COSTA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

FRANCK WIRLEN QUADROS DOS 
SANTOS AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

FREDSON DA SILVA CARDOSO JUNIOR AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

GERLANDIA SANTOS CHAGAS AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

GISELE DA SILVA MARQUES AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

GIZELLY COELHO GUEDES AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

GRAZIELA TAYNA DOS SANTOS 
ARAUJO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

HENAN DOS SANTOS NERY AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

HERALDO LOBATO MENDES AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

HERIKA VIVIANY GAMA DA GAMA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

HEVAIR GONÇALVES RIBEIRO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

INGRIDE DA CONCEICAO SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

IVAN COELHO TEIXEIRA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

JACQUELINE KATHERINE DA SILVA 
MARTINS AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 
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JAILMA ARAUJO RODRIGUES DA 
SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

JAKELINE OLIVEIRA DE ABREU AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

JEFFERSON AUGUSTO TRINDADE 
VIEIRA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

JESSICA JOYCE RODRIGUES PASTANA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

JOÃO ALEXANDRE MARTINS GALVÃO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

JOÃO CARLOS DA COSTA 
CAVALCANTE AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

JOAO LUCAS COLARES 
MONTAGOUNIAN AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

JODANIA VIEIRA SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

JOSIELE RIZZARI PEREIRA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

JOYCE TAYNARA SOUSA DE MIRANDA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

KARINA AGUIAR MORAES AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

KAROLINA DO ESPIRITO SANTOS AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

KARYNY ROBERTA TAVARES 
PICANCO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

KERCIO JESUS SILVA NASCIMENTO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

KEVIN LADISLAU BARROSO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

KLAUDY ALETAMY BARBOSA 
MONTEIRO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

LAILA DA SILVA GARCIA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

LANA MAIARA SARAIVA FURTADO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 
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LARISSA FLORIENA MATOS DA SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

LEANDRO AUGUSTO ALVES DE 
ALMEIDA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

LETICIA SANTOS DO MONTE AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

LIGIA RAYNA FERREIRA BATISTA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

LUA EURIQUI SANTOS GUERRA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

LUCAS ALMEIDA RIBEIRO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

LUCAS DA SILVA BATISTA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

LUCAS DOS SANTOS BARROS AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

LUIZ GUILHERME ALFAIA DA SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

LUIZ HENRIQUE GUIMARAES COSTA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

MAIARA ALVES DE PAULA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS 
VILHENA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

MARCIA SOARES MARQUES AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

MARIA ESTER DA SILVA RAMOS AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

MARIANA MATIAS DE SOUSA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

MARIZA DOS SANTOS MARTEL AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

MAYARA EMILLY ALBINO SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

MICHELE ALESSANDRA SILVA DA 
SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 
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MITCHELLE CORREA RAMOS AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

MÔNICA DE FREITAS BARREIROS AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

NATALIA BATISTA E SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

NAYARA NAVEGANTES COSTA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

NAZARE FARIAS BRAZÃO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

NAZARENA DA COSTA FILHA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

NEMESIO NETO DA SILVA SERRA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

OLIVIO FERNANDES NOGUEIRA 
JUNIOR AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

PEDRO HENRIQUE SILVA BENEVIDES AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

RAFAEL RODRIGUES NUNES AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

RAILAN PINTO DA SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

RAINGREDI SOUSA MENDES AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

RENATA MAYELLE SOUSA FIGUEIRA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

RENATO DOS SANTOS CONCEICAO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

RODRIGO VILHENA COSTA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ROSEANNY PINHEIRO DE CARVALHO 
DO ROSÁRIO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

ROSINEY DOS SANTOS FERREIRA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

RUBIA DOS SANTOS DA SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

SAIRO MACHADO DOS SANTOS AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 
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SUZANE SARA JESUS SILVA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

TADEU DA SILVA ROCHA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

TAISY SOUZA LEAO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

THALIA DE MATOS SOUZA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

THALIA SANTOS NASCIMENTO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

THIAGO DA CONCEICAO GUEDES AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

VANESSA SANTOS MOREIRA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

VICTOR LORAN DA SILVA FERREIRA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

VINICIUS ANTONIO MARTINS 
BARBOSA DE FIGUEIREDO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

VITORIA NAZARE DIAS GONCALVES AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

WANDA PEREIRA GOES DOS SANTOS AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

WANY SIMONE GOMES NEVES AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

WILLER DOS SANTOS BATISTA AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

WILLIAN ALVES CANUTO AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

WILLIANIA DA COSTA CAVALCANTE AUXÍLIO FOTOCÓPIA INDEFERIDO 

AUXÍLIO MORADIA 

NOME TIPO AUXÍLIO SITUAÇÃO 

ADINELSON LEITE DA CRUZ AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

ADRYNNY KARLA PERES SOUZA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

ADSON FERREIRA SILVA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 
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ALINE MOREIRA PINTO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

AMANDA DOMINGUES BARRETO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

ANA DANIELY TAVARES DA SILVA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

ANA PAULA FERREIRA MARQUES AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

ANA PAULA SOARES DOS SANTOS DE 
PAULA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

ANDRE LUIS GOMES LOBATO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

ANDREY DUARTE FERREIRA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

ARTUR DOS SANTOS CONCEIÇÃO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

BRANDON THOMAZ SOUSA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

CHOURAQUI SERGE TIABOUA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

CLEIDILENE PEREIRA DIAS AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

CRISTHIAN ADAN RODRIGUES BRITO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

DHEMISON TENORIO CARVALHO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

DIANA BRAGA DE ARAÚJO PINTO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

DIEGO JOSE SILVA CAVALCANTE AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

DYERLIS OLIVEIRA PINHEIRO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

EDSON MARCELO RODRIGUES AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

ELANE GARCIA COELHO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

ELIANDRA RAQUEL FURTADO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 
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MONTEIRO 

ELILIANE DE JESUS BRITO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

ELIZEU MIRANDA DOS SANTOS FILHO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

ELY THATIANE SOUZA DE SOUZA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

EVERTON SERRÃO DA SILVA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

FABIELI DA GAMA MAGNO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

FRANCIANE FONSECA DE MIRANDA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

FRANCK WIRLEN QUADROS DOS 
SANTOS AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

FREDSON ROCHA COSTA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

GEOMAR CORREA DE LIMA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

GRAZIELA TAYNA DOS SANTOS 
ARAUJO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

HELLEN ALVES LOUREIRO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

HERIKA VIVIANY GAMA DA GAMA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

HIAGO VINICIUS COSTA SILVA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

HINGRID MOTA SARAIVA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

IGOR DARWIN PONCIANO DA SILVA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

JAMILY BIATRICY SANTOS DA SILVA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

JÉSSICA EMILYANNA ALVES 
MOREIRA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

JESSICA NATASHA BRANDÃO SILVA 
BEZERRA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 
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JESUS SOUZA DE VASCONCELOS AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

JOSIMARA GONCALVES COUTINHO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

JULIANA CHAGAS GURJAO NUNES AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

KAROLINA KELEN AMARO DOS 
SANTOS AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

KLAUDY ALETAMY BARBOSA 
MONTEIRO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

LARISSA QUEIROZ COSTA CARNEIRO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

LARISSA SENA DE LUCENA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

LUCAS ALMEIDA RIBEIRO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

LUCAS SANTOS ALBUQUERQUE AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

MARCELA BIANCA TENORIO 
GONCALVES AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

MARCIA SOARES MARQUES AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

MARCUS VINICIUS DE BARROS 
JUNIOR AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

MARIA ESTER DA SILVA RAMOS AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

MARIANA MATIAS DE SOUSA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

MAYARA EMILLY ALBINO SILVA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

NINA ROSA VITAL DE CARVALHO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

PAULA REBECA DOS SANTOS ALVES AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

PAULO VICTOR FERREIRA COSTA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

 
Departamento de Ações Comunitárias e Estudantis 
Email: dace@unifap 
Contato: 4009-2831/4009-2832 

CAMPUS MARCO ZERO – Macapá 
Rod. Juscelino K. de Oliveira – Km 02 Jardim Marco Zero  
CEP 68903-419 www.unifap.br 

 
32/62 



 

   

 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
            Universidade Federal do Amapá – UNIFAP 

Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias - PROEAC 
Departamento de Ações Comunitárias e Estudantis – DACE 

Divisão de Serviços Psicossociais - DSP 

 

 

PAULO VICTOR PINTO VIANA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

PEDRO HENRIQUE SILVA BENEVIDES AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

PRISCILA HENRIQUES MONTEIRO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA 
JUNIOR AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

RAIR SILVIO ALVES SARAIVA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

RAYLA DE KASSIA DOS REIS SARAIVA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

RENATA GAMA MAGNO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

RENATA MAYELLE SOUSA FIGUEIRA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

RENATO DA SILVA FAÇANHA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

RODRIGO VILHENA COSTA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

ROSINEY DOS SANTOS FERREIRA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

ROXANNE LACERDA NEGREIROS AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

SANDRO DE OLIVEIRA DUTRA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

STEPHANIE PEREIRA LEAL AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

SUZANNE GLISSIA MONTEIRO E SILVA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

THAIS GOMES DOS SANTOS AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

THALIA SANTOS NASCIMENTO AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

VANESSA SANTOS MOREIRA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

VICTOR LORAN DA SILVA FERREIRA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

VINICIUS BRITO FONSECA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 
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VITOR CARDELI DA COSTA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

WANDA PEREIRA GOES DOS SANTOS AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

WILLER DOS SANTOS BATISTA AUXÍLIO MORADIA INDEFERIDO 

AUXÍLIO PERMANÊNCIA 

NOME TIPO AUXÍLIO SITUAÇÃO 

ADINELSON LEITE DA CRUZ AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ADRIA CAROLINA DA SILVA LIMA 
CRUZ AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ADRIA STHELLA GUEDES PALADINO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ADRYNNY KARLA PERES SOUZA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

AILTON MACEDO COSTA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

AISLANE CRISTINA GALVAO DE 
OLIVEIRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO 
GUEDES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ALESSANDRA DA SILVA MESQUITA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ALEXSANDRA KIMBERLY DINIZ 
OLIVEIRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ALINE EMILLY DAHER CASTELO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ALINE LORENA COSTA DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ALINE MOREIRA PINTO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

AMANDA DOMINGUES BARRETO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 
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AMANDA DOS SANTOS FIGUEIREDO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ANA KAROLINA OLIVEIRA MOURA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ANDERSON RODRIGUES RIBEIRO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ANDRE BARRETO FACUNDES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ANDRÉ DUARTE FERREIRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ANDRESSA DA SILVA DOS SANTOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ANDREY DUARTE FERREIRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ANE CAROLINE GUEDES MORAES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ANNE CAROLINE PASTANA DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ARTUR DOS SANTOS CONCEIÇÃO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

BARBARA COSTA FILGUEIRAS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

BEATRIZ DE OLIVEIRA NONATO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

BENEDITO DE JESUS DE MEDEIROS DA 
SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

BRANDON THOMAZ SOUSA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

BRENDA RAIANA MECES DO REGO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

BRUNA DUARTE BARBOSA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

CARLOS AUGUSTO ALVES DE LIMA 
JUNIOR AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

CARLOS RENNEM DOS SANTOS DE 
ARAUJO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 
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CHOURAQUI SERGE TIABOUA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

CRISOMAR DO NASCIMENTO 
OLIVEIRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

DAIANE SOCORRO DOS SANTOS BRITO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

DANIEL AUGUSTO MENDES MOURA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

DANIEL NAHON BAIA NOGUEIRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

DANIELA CRISTINA DA SILVA 
RODRIGUES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

DANIELA SANTOS DE VILHENA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

DANILO PEREIRA MONTEIRO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

DEBORA OLIVEIRA DE SOUZA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

DENILSON DA SILVA MAGALHÃES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

DEYBSON DOS SANTOS OLIVEIRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

DIEGO JOSE SILVA CAVALCANTE AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

DIOGO PHILIPE ALVES DA PAZ AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

DYERLIS OLIVEIRA PINHEIRO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

EDMUNDO LIMA BARRETO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

EDSON MARCELO RODRIGUES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

EDUARDA FERNANDA BRITO SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ELANE GARCIA COELHO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ELCLIANE DA COSTA CAVALCANTE AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ELDER OTAVIO SANTOS AGUIAR AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 
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ELIANE MONTE MORAES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ELICE JACKSON MOREIRA COUTINHO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ELILIANE DE JESUS BRITO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ELISEU ALVES JUNIOR AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ELIZEU MIRANDA DOS SANTOS FILHO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ELOISA MELO DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ELY THATIANE SOUZA DE SOUZA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

EMERSON RODRIGUES AGUIAR AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ERIEL FREITAS DE SOUZA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ESTEFANI ALMEIDA FARIAS NONATO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

EVERTON SERRÃO DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

FABIANE DE MORAES RIBEIRO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

FABRICIA COELHO DE ARAUJO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

FRANCIANE FONSECA DE MIRANDA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

FRANCILENE GARCIA COSTA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

FRANCISCA EVELEN SUELEN SILVA 
DE AGUIAR AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

FRANCISCA SUANE SOUSA DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

FRANCISCO MIRANDA MONTEIRO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

FRANCK WIRLEN QUADROS DOS 
SANTOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 
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FREDSON ROCHA COSTA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

GABRIEL VIEIRA SANTOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

GABRIELA CECILIA QUEIROZ RAMOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

GISELE DA SILVA MARQUES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

GIZELLY COELHO GUEDES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

GLAUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

GLAUCIA PAOLA MORAIS DA COSTA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

HAYLAN CORREA TAVORA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

HENAN DOS SANTOS NERY AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

HENDREW ADALBERTO SOUZA LIMA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

HERALDO LOBATO MENDES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

HERIKA VIVIANY GAMA DA GAMA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

HERYSON DOS SANTOS NERY AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

HEVAIR GONÇALVES RIBEIRO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

HILQUIAS PALMEIRIM FERREIRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

HINGRID MOTA SARAIVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

INGRID BACELAR OLIVEIRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ISLA DO AMARAL SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ISRAEL DE ARAUJO PIMENTEL AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JACQUELINE CRISTINA FIGUEIREDO 
TOLOSA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 
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JAMILI ALMEIDA DOS SANTOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JAMILY BIATRICY SANTOS DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JEFESON CALDAS DOS SANTOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JEFFERSON AUGUSTO TRINDADE 
VIEIRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JESSICA JOYCE RODRIGUES PASTANA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JESSICA NATASHA BRANDÃO SILVA 
BEZERRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JESSICA VANESSA DOS SANTOS 
FERNANDES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JESUS SOUZA DE VASCONCELOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JOÃO ALEXANDRE MARTINS GALVÃO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JOÃO CARLOS DA COSTA 
CAVALCANTE AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JODANIA VIEIRA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JOELMA DA SILVA PEREIRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JORGE ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JORGE LUCAS DE OLIVEIRA DIAS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JOSE FRANCISCO TAVARES DE LIMA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JOSE WLADEMIR BARROS RAMOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JOSIANE LETICIA SANTOS CARVALHO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JOSIMARA GONCALVES COUTINHO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JOYCE TAYNARA SOUSA DE MIRANDA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 
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JUCIMARA TENORIO AZEVEDO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JUDY BRUCE BARBOSA CORDEIRO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JULIANA DÂMARIS MAGALHÃES DOS 
SANTOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

JULIANA DOS SANTOS NERY AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

KAROLINY MIRANDA BARATA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

KARYNY ROBERTA TAVARES 
PICANCO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

KASSIA CRISTINA NEVES DE 
OLIVEIRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

KATIA RAYANA GOMES DE SOUSA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

KERCIO JESUS SILVA NASCIMENTO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

KEVIN DUARTE NUNES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

KLAUDY ALETAMY BARBOSA 
MONTEIRO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

LARISSA FLORIENA MATOS DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

LARISSA QUEIROZ COSTA CARNEIRO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

LARISSA SENA DE LUCENA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

LEANDRO AUGUSTO ALVES DE 
ALMEIDA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

LEIDIANE LADISLAU DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

LETICIA SANTOS DO MONTE AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 
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LUA EURIQUI SANTOS GUERRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

LUAN VICTOR LEITE DE ANDRADE AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

LUCAS ALMEIDA RIBEIRO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

LUCAS DA SILVA BATISTA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

LUCAS DE SOUZA MAXIMIM AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

LUCAS DOS SANTOS BARROS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

LUCAS SANTOS ALBUQUERQUE AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

LUCAS VELOSO DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

LUIZ GUILHERME ALFAIA DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

LUIZ HENRIQUE GUIMARAES COSTA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MAGNER REIS LOBO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MARCELA BIANCA TENORIO 
GONCALVES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS 
VILHENA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MARCIA SERRAO DOS SANTOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MARIA ESTER DA SILVA RAMOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MARIA FLAVIA DE SOUZA BEZERRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MARIANA MATIAS DE SOUSA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MARIELA DE SOUZA PEREIRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 
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MARIO JORGE DE PAULA PONTES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MARIZA DOS SANTOS MARTEL AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MARLEI DE JESUS BORGES DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MARTA RAYANE DA SILVA GOMES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MATEUS ALVES BATISTA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MATEUS NASCIMENTO E SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MAURICIO LUCA LOPES SIMÃO DA 
SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MAYARA EMILLY ALBINO SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MAYRA CASTRO AMORAS CORREIA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MAYUMI TEIXEIRA YOSHIDA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MICHAEL JOHSEPH MONTEIRO DE 
ATAIDE AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MICHELE ALESSANDRA SILVA DA 
SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

MULLER DUARTE VIANA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

NATALIA BATISTA E SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

NAYARA NAVEGANTES COSTA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

NAZARENA DA COSTA FILHA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

NEMESIO NETO DA SILVA SERRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

NEUZA BRAZ DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

PAULA INAJOSA DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 
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PAULA MAYARA DE CASTRO CALADO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

PAULO FELIPE LADISLAU CORREA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

PAULO VICTOR FERREIRA COSTA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

PRISCILA HENRIQUES MONTEIRO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

RAFAEL SÍMPLICIO MARTINS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

RAFAEL WILLIAM GOMES CARVALHO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

RAILAN PINTO DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

RAISSA AMORIM GONÇALVES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

RAYLA DE KASSIA DOS REIS SARAIVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

RENATA GARCIA COSTA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

RENATA MAYELLE SOUSA FIGUEIRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

RENATO DOS SANTOS CONCEICAO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

RISOMAR CARRERA DE MENEZES 
JUNIOR AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

RODRIGO VILHENA COSTA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

ROSIVAN SILVA BAIA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

SABRINA LUANA DA SILVA 
FERNANDES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

SABRINA MATEUS DA SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

SAIRO MACHADO DOS SANTOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

SANDRO DE OLIVEIRA DUTRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

SERGIO EMANOEL FERREIRA DA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 
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SILVA 

SUZANE SARA JESUS SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

TADEU DA SILVA ROCHA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

TAISY SOUZA LEAO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

THAIS COSTA TEIXEIRA PINHEIRO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

THAKACKI CEZAR DE OLIVEIRA 
SARAIVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

THALIA DE MATOS SOUZA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

THALIA SANTOS NASCIMENTO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

THAMIRES GOMES SALES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

THIAGO EVANGELISTA SILVA 
CHAVES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

VALERIA FERREIRA MOITA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

VINICIUS BRITO FONSECA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

VITORIA BEATRIZ MALCHER BRAZAO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

VITORIA NAZARE DIAS GONCALVES AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

WANDA PEREIRA GOES DOS SANTOS AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

WECSILEI DE BARROS SILVA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

WILLER DOS SANTOS BATISTA AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

WILLIAN ALVES CANUTO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 

YURI LIMA PINHEIRO AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDEFERIDO 
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AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 

NOME TIPO AUXÍLIO SITUAÇÃO 

ADRYNNY KARLA PERES SOUZA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

ALINE EMILLY DAHER CASTELO 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

ALINE LORENA COSTA DA SILVA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

ANDERSON RODRIGUES RIBEIRO 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

ANDRE BARRETO FACUNDES 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

ANDRESSA DA SILVA DOS SANTOS 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

ANE CAROLINE GUEDES MORAES 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

BENEDITA MONTE DA COSTA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

BIANCA CARVALHO DOS SANTOS 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

CLEONAIA SILVA DE ALFAIA 
(RENOVAÇÃO) 

AUXÍLIO TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

DANIEL ALMEIDA BORGES 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

DANIELA CRISTINA DA SILVA 
RODRIGUES 

AUXÍLIO TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 
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DAVID POOL SOUZA OLIVEIRA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

DEBORA OLIVEIRA DE SOUZA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

DIANA BRAGA DE ARAÚJO PINTO 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

DIEGO AUGUSTO SOUSA DE SOUSA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

EDSON MARCELO RODRIGUES 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

EDUARDO ROCHA DO AMARAL 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

ELLEN PAOLA DE ARAUJO CASTRO 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

ELOISA MELO DA SILVA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

EVERTON SERRÃO DA SILVA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

FABIANE DE MORAES RIBEIRO 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

FREDSON DA SILVA CARDOSO JUNIOR 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

GEOMAR CORREA DE LIMA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

GIZELLY COELHO GUEDES 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 
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HERYSON DOS SANTOS NERY 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

JAKELINE OLIVEIRA DE ABREU 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

JESSICA VANESSA DOS SANTOS 
FERNANDES 

AUXÍLIO TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

JESUS SOUZA DE VASCONCELOS 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

JOÃO FELYPE BARRETO FERREIRA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

JOÃO RODRIGUES LIMA DA SILVA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

JOSE FRANCISCO TAVARES DE LIMA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

JOYCE TAYNARA SOUSA DE MIRANDA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

KARINA SOARES PACHECO 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

KARYNY ROBERTA TAVARES 
PICANCO 

AUXÍLIO TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

KASSIA CRISTINA NEVES DE 
OLIVEIRA 

AUXÍLIO TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

KATIA RAYANA GOMES DE SOUSA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

LEIDIANE LADISLAU DA SILVA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 
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LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

LUAN FONSECA OLISKOVICZ 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

LUAN VICTOR LEITE DE ANDRADE 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

MAIARA ALVES DE PAULA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

MARIZA DOS SANTOS MARTEL 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

MARLEI DE JESUS BORGES DA SILVA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

MULLER DUARTE VIANA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

NEMESIO NETO DA SILVA SERRA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

NEUZA BRAZ DA SILVA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

OLIVIO FERNANDES NOGUEIRA 
JUNIOR 

AUXÍLIO TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

ONEIZE RAMOS DA LUZ NASCIMENTO 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

RAPHAEL COSTA ARAUJO GNOATTO 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

RENATO DOS SANTOS CONCEICAO 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 
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ROSINEY DOS SANTOS FERREIRA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

ROSIVAN SILVA BAIA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

THALIA DE MATOS SOUZA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

VICTOR LORAN DA SILVA FERREIRA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

ZINZA BARBOSA DE LIMA 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL INDEFERIDO 

CRECHE 

NOME TIPO AUXÍLIO SITUAÇÃO 

ADRYNNY KARLA PERES SOUZA CRECHE INDEFERIDO 

ALEXCIA TAYNA GAMA MACIEL CRECHE INDEFERIDO 

ANDREY THIAGO SOUSA PINTO CRECHE INDEFERIDO 

ANNE GABRIELLE MORAIS DOS 
SANTOS CRECHE INDEFERIDO 

BENEDITO DE JESUS DE MEDEIROS DA 
SILVA CRECHE INDEFERIDO 

DEYSE BARBOSA DA SILVA SOARES CRECHE INDEFERIDO 

ELIANE MONTE MORAES CRECHE INDEFERIDO 

ELISEU ALVES JUNIOR CRECHE INDEFERIDO 
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ENDREL WESLEY SILVA E SILVA CRECHE INDEFERIDO 

GABRIELA CECILIA QUEIROZ RAMOS CRECHE INDEFERIDO 

HUELDEM RONAM CRISTO TEIXEIRA CRECHE INDEFERIDO 

JANAINA AZEVEDO PINHEIRO CRECHE INDEFERIDO 

JOSE WLADEMIR BARROS RAMOS CRECHE INDEFERIDO 

LAUANE MONTEIRO COSTA CRECHE INDEFERIDO 

MARCELA BIANCA TENORIO 
GONCALVES CRECHE INDEFERIDO 

MARIA DO SOCORRO MACHADO 
COSTA CRECHE INDEFERIDO 

MARIA ESTER DA SILVA RAMOS CRECHE INDEFERIDO 

MARIZA DOS SANTOS MARTEL CRECHE INDEFERIDO 

MICHAEL JOHSEPH MONTEIRO DE 
ATAIDE CRECHE INDEFERIDO 

MITCHELLE CORREA RAMOS CRECHE INDEFERIDO 

PAOLA CARVALHO DE OLIVEIRA CRECHE INDEFERIDO 

SERGIO MANUEL CARDOSO DE SOUZA CRECHE INDEFERIDO 

THAIS COSTA TEIXEIRA PINHEIRO CRECHE INDEFERIDO 

ZINZA BARBOSA DE LIMA CRECHE INDEFERIDO 

TRANSPORTE 

NOME TIPO AUXÍLIO SITUAÇÃO 

ADINELSON LEITE DA CRUZ TRANSPORTE INDEFERIDO 
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ADRIA STHELLA GUEDES PALADINO TRANSPORTE INDEFERIDO 

ADSON FERREIRA SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

AISLANE CRISTINA GALVAO DE 
OLIVEIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO 
GUEDES TRANSPORTE INDEFERIDO 

ALESSANDRA DA SILVA MESQUITA TRANSPORTE INDEFERIDO 

ALEXCIA TAYNA GAMA MACIEL TRANSPORTE INDEFERIDO 

ALEXSANDRA KIMBERLY DINIZ 
OLIVEIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

ALICE NERI DE SOUZA TRANSPORTE INDEFERIDO 

ALICE SOUZA DE SOUZA TRANSPORTE INDEFERIDO 

ALICIA KARINE PEREIRA DA SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

ALINE LORENA COSTA DA SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

ALINE MOREIRA PINTO TRANSPORTE INDEFERIDO 

ALINE RODRIGUES RABELO TRANSPORTE INDEFERIDO 

ALLANA HIELLY NEGREIROS LIMA TRANSPORTE INDEFERIDO 

ALLINE FERNANDA MIRANDA COSTA TRANSPORTE INDEFERIDO 

AMANDA ALMEIDA DA SILVA 
CARVALHO TRANSPORTE INDEFERIDO 

AMANDA DOMINGUES BARRETO TRANSPORTE INDEFERIDO 

ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

ANA DANIELY TAVARES DA SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 
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ANA KAROLINE CARDOSO FAVACHO TRANSPORTE INDEFERIDO 

ANA VITORIA CAVALCANTE 
SIQUEIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

ANDRE BARRETO FACUNDES TRANSPORTE INDEFERIDO 

ANDRE LUIS GOMES LOBATO TRANSPORTE INDEFERIDO 

ANDREY DUARTE FERREIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

ANNA KAROLINE PINTO GUIMARAES TRANSPORTE INDEFERIDO 

ANNE GABRIELLE MORAIS DOS 
SANTOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

ARTUR DOS SANTOS CONCEIÇÃO TRANSPORTE INDEFERIDO 

BARBARA DUARTE BARBOSA TRANSPORTE INDEFERIDO 

BEATRIZ GUIMARAES CORREA BELO TRANSPORTE INDEFERIDO 

BRANDON THOMAZ SOUSA TRANSPORTE INDEFERIDO 

CALLEU MOURÃO DE FREITAS TRANSPORTE INDEFERIDO 

CARLA DA SILVA MOREIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

CARLA EMANUELA XAVIER SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

CLEONAIA SILVA DE ALFAIA TRANSPORTE INDEFERIDO 

CLISSIA CAROLINNE QUARESMA 
MOREIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

CRISOMAR DO NASCIMENTO 
OLIVEIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

CRISTIANE VILHENA BARBOSA TRANSPORTE INDEFERIDO 
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DANIEL ALMEIDA BORGES TRANSPORTE INDEFERIDO 

DANIEL NAHON BAIA NOGUEIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

DANIEL VITTOR DOS SANTOS 
VASCONCELOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

DANIELA CRISTINA DA SILVA 
RODRIGUES TRANSPORTE INDEFERIDO 

DANILO PEREIRA MONTEIRO TRANSPORTE INDEFERIDO 

DEIVIT PINHEIRO DE JESUS TRANSPORTE INDEFERIDO 

DENILSON DA SILVA MAGALHÃES TRANSPORTE INDEFERIDO 

DENILSON SANTOS DA SILVA PINHO TRANSPORTE INDEFERIDO 

DEYBSON DOS SANTOS OLIVEIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

DHEMISON TENORIO CARVALHO TRANSPORTE INDEFERIDO 

DIANA BRAGA DE ARAÚJO PINTO TRANSPORTE INDEFERIDO 

DIEGO JOSE SILVA CAVALCANTE TRANSPORTE INDEFERIDO 

DIOGO PHILIPE ALVES DA PAZ TRANSPORTE INDEFERIDO 

DYERLIS OLIVEIRA PINHEIRO TRANSPORTE INDEFERIDO 

EDER RICARDO DE ALMEIDA DA 
SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

EDIONILDE ARAUJO DE SOUZA TRANSPORTE INDEFERIDO 

EDMUNDO LIMA BARRETO TRANSPORTE INDEFERIDO 

EDUARDA FERNANDA BRITO SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

EDUARDO PEDRADA LOPES TRANSPORTE INDEFERIDO 
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ELCLIANE DA COSTA CAVALCANTE TRANSPORTE INDEFERIDO 

ELDER FABRICIO DOS SANTOS GÓES 
JUNIOR TRANSPORTE INDEFERIDO 

ELIANDRA RAQUEL FURTADO 
MONTEIRO TRANSPORTE INDEFERIDO 

ELIANE MONTE MORAES TRANSPORTE INDEFERIDO 

ELILIANE DE JESUS BRITO TRANSPORTE INDEFERIDO 

ELISEU ALVES JUNIOR TRANSPORTE INDEFERIDO 

ELIZEU MIRANDA DOS SANTOS FILHO TRANSPORTE INDEFERIDO 

ELLEN PAOLA DE ARAUJO CASTRO TRANSPORTE INDEFERIDO 

EMERSON SOARES SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

ENDREL WESLEY SILVA E SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

ERCILEIDE DA SILVA SANTOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

ESTEFANI ALMEIDA FARIAS NONATO TRANSPORTE INDEFERIDO 

EVERTON SERRÃO DA SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

FILLIPE PEDROSO DOS SANTOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

FRANCIANE FONSECA DE MIRANDA TRANSPORTE INDEFERIDO 

FRANCILENE GARCIA COSTA TRANSPORTE INDEFERIDO 

FRANCISCA SUANE SOUSA DA SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

FRANCK WIRLEN QUADROS DOS 
SANTOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

FREDSON ROCHA COSTA TRANSPORTE INDEFERIDO 

 
Departamento de Ações Comunitárias e Estudantis 
Email: dace@unifap 
Contato: 4009-2831/4009-2832 

CAMPUS MARCO ZERO – Macapá 
Rod. Juscelino K. de Oliveira – Km 02 Jardim Marco Zero  
CEP 68903-419 www.unifap.br 

 
54/62 



 

   

 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
            Universidade Federal do Amapá – UNIFAP 

Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias - PROEAC 
Departamento de Ações Comunitárias e Estudantis – DACE 

Divisão de Serviços Psicossociais - DSP 

 

 

GABRIEL VIEIRA SANTOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

GERLANDIA SANTOS CHAGAS TRANSPORTE INDEFERIDO 

GISLANNE DOS SANTOS AGUIAR TRANSPORTE INDEFERIDO 

GLAUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO TRANSPORTE INDEFERIDO 

GRAZIELA TAYNA DOS SANTOS 
ARAUJO TRANSPORTE INDEFERIDO 

GREICE QUELLE RIBEIRO 
VASCONCELOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

HELLEN ALVES LOUREIRO TRANSPORTE INDEFERIDO 

HENAN DOS SANTOS NERY TRANSPORTE INDEFERIDO 

HERIKA VIVIANY GAMA DA GAMA TRANSPORTE INDEFERIDO 

HEVAIR GONÇALVES RIBEIRO TRANSPORTE INDEFERIDO 

HILQUIAS PALMEIRIM FERREIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

INGRID NAZARE LOURINHO ALVES TRANSPORTE INDEFERIDO 

INGUIRSON DA SILVA SOARES TRANSPORTE INDEFERIDO 

IONEIDA WALFREDO DA COSTA TRANSPORTE INDEFERIDO 

IVAN COELHO TEIXEIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

JAILMA ARAUJO RODRIGUES DA 
SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

JAMILI ALMEIDA DOS SANTOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

JEFFERSON AUGUSTO TRINDADE 
VIEIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

JESSICA JOYCE RODRIGUES PASTANA TRANSPORTE INDEFERIDO 
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JOANA SIMONI SANTANA COUTINHO TRANSPORTE INDEFERIDO 

JOÃO CARLOS DA COSTA 
CAVALCANTE TRANSPORTE INDEFERIDO 

JOAO LUCAS COLARES 
MONTAGOUNIAN TRANSPORTE INDEFERIDO 

JODANIA VIEIRA SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

JORDANA MENEZES DE OLIVEIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

JOSE BRUNO DE SOUZA FURTADO TRANSPORTE INDEFERIDO 

JOSE ROMAO ALEIXO COSTA DA 
SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

JOSE WLADEMIR BARROS RAMOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

JOSIELE RIZZARI PEREIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

JOSIMARA GONCALVES COUTINHO TRANSPORTE INDEFERIDO 

JOYCE CARDOSO FARIAS TRANSPORTE INDEFERIDO 

JOYCE TAYNARA SOUSA DE MIRANDA TRANSPORTE INDEFERIDO 

JUCIMARA TENORIO AZEVEDO TRANSPORTE INDEFERIDO 

JULIANA CHAGAS GURJAO NUNES TRANSPORTE INDEFERIDO 

JULIANA DÂMARIS MAGALHÃES DOS 
SANTOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

JULIANNE CARDOSO DE ARAUJO TRANSPORTE INDEFERIDO 

JULLIANE BASTOS MONTEIRO TRANSPORTE INDEFERIDO 

KAILA CORREA SANTOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

KAREN TASSIA FACANHA RAMOS TRANSPORTE INDEFERIDO 
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KARINA AGUIAR MORAES TRANSPORTE INDEFERIDO 

KAROLINA DO ESPIRITO SANTOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

KARYNY ROBERTA TAVARES 
PICANCO TRANSPORTE INDEFERIDO 

KERCIO JESUS SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE INDEFERIDO 

KEVIN DUARTE NUNES TRANSPORTE INDEFERIDO 

KEVIN LADISLAU BARROSO TRANSPORTE INDEFERIDO 

KLAUDY ALETAMY BARBOSA 
MONTEIRO TRANSPORTE INDEFERIDO 

LAILA DA SILVA GARCIA TRANSPORTE INDEFERIDO 

LANA MAIARA SARAIVA FURTADO TRANSPORTE INDEFERIDO 

LARISSA EUGENIA DA SILVA BELO TRANSPORTE INDEFERIDO 

LARISSA FLORIENA MATOS DA SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

LARISSA SENA DE LUCENA TRANSPORTE INDEFERIDO 

LEANDRO AUGUSTO ALVES DE 
ALMEIDA TRANSPORTE INDEFERIDO 

LETICIA SANTOS DO MONTE TRANSPORTE INDEFERIDO 

LIGIA RAYNA FERREIRA BATISTA TRANSPORTE INDEFERIDO 

LORENA SOUSA ARAUJO TRANSPORTE INDEFERIDO 

LUA EURIQUI SANTOS GUERRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

LUCAS ALMEIDA RIBEIRO TRANSPORTE INDEFERIDO 

LUCAS DA SILVA BATISTA TRANSPORTE INDEFERIDO 
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LUCAS DOS SANTOS BARROS TRANSPORTE INDEFERIDO 

LUCAS MATHEUS ARAUJO TRAJANO 
DE SOUZA TRANSPORTE INDEFERIDO 

LUCAS VELOSO DA SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

LUIZ GUILHERME ALFAIA DA SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

MAIARA ALVES DE PAULA TRANSPORTE INDEFERIDO 

MAIRON ARAUJO COSTA TRANSPORTE INDEFERIDO 

MARCELA BIANCA TENORIO 
GONCALVES TRANSPORTE INDEFERIDO 

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS 
VILHENA TRANSPORTE INDEFERIDO 

MARCIA SERRAO DOS SANTOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

MARCIA SOARES MARQUES TRANSPORTE INDEFERIDO 

MARIA DO SOCORRO MACHADO 
COSTA TRANSPORTE INDEFERIDO 

MARIA ESTER DA SILVA RAMOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

MARIA PAULA GOMES MARQUES TRANSPORTE INDEFERIDO 

MARIA PRISCILA MENEZES DO 
NASCIMENTO TRANSPORTE INDEFERIDO 

MARIANA LIMA DE ANDRADE TRANSPORTE INDEFERIDO 

MARIELA DE SOUZA PEREIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

MARIELI ALMEIDA GIBSON TRANSPORTE INDEFERIDO 

MARINA DA SILVA MORAES TRANSPORTE INDEFERIDO 
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MARIO JORGE DE PAULA PONTES TRANSPORTE INDEFERIDO 

MARTA RAYANE DA SILVA GOMES TRANSPORTE INDEFERIDO 

MATEUS ALVES BATISTA TRANSPORTE INDEFERIDO 

MATEUS NASCIMENTO E SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

MAURICIO CAMPOS DOS REIS TRANSPORTE INDEFERIDO 

MAYARA EMILLY ALBINO SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

MAYUMI TEIXEIRA YOSHIDA TRANSPORTE INDEFERIDO 

MICHAEL JOHSEPH MONTEIRO DE 
ATAIDE TRANSPORTE INDEFERIDO 

MÔNICA DE FREITAS BARREIROS TRANSPORTE INDEFERIDO 

NAFITALI MENESES BRASIL GOMES TRANSPORTE INDEFERIDO 

NAYARA NAVEGANTES COSTA TRANSPORTE INDEFERIDO 

NAZARENA DA COSTA FILHA TRANSPORTE INDEFERIDO 

NINA ROSA VITAL DE CARVALHO TRANSPORTE INDEFERIDO 

OLIVIO FERNANDES NOGUEIRA 
JUNIOR TRANSPORTE INDEFERIDO 

PAULA TAYNA BARBOSA 
NAVEGANTES TRANSPORTE INDEFERIDO 

PAULO FELIPE LADISLAU CORREA TRANSPORTE INDEFERIDO 

PAULO SERGIO CORDEIRO DOS 
SANTOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

PAULO VICTOR FERREIRA COSTA TRANSPORTE INDEFERIDO 

PIETRA SANGEL SALGADO TRANSPORTE INDEFERIDO 
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RAFAEL SOUZA DA SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

RAFAELA DAIANA SARMENTO SERRA 
BARBOSA TRANSPORTE INDEFERIDO 

RAFAELA FERNANDES BITTENCOURT TRANSPORTE INDEFERIDO 

RAILAN PINTO DA SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

RAINGREDI SOUSA MENDES TRANSPORTE INDEFERIDO 

RAPHAEL COSTA ARAUJO GNOATTO TRANSPORTE INDEFERIDO 

RAYLANA DANTAS E SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

RENATA DE SOUZA DE CARVALHO TRANSPORTE INDEFERIDO 

RENATA GARCIA COSTA TRANSPORTE INDEFERIDO 

RENATA MAYELLE SOUSA FIGUEIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

RENATO DA SILVA FAÇANHA TRANSPORTE INDEFERIDO 

RICHARLLISON XAVIER CORREA TRANSPORTE INDEFERIDO 

RIDELLEY DE SOUSA DE SOUSA TRANSPORTE INDEFERIDO 

RITA DE CASSIA FERREIRA DE 
ALMEIDA TRANSPORTE INDEFERIDO 

RIVIA LOYANA ARAUJO COSTA TRANSPORTE INDEFERIDO 

RODRIGO VILHENA COSTA TRANSPORTE INDEFERIDO 

ROGER WATERS AZEVEDO DA SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

RONALDO DO NASCIMENTO 
SACRAMENTO FILHO TRANSPORTE INDEFERIDO 
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ROSEANNY PINHEIRO DE CARVALHO 
DO ROSÁRIO TRANSPORTE INDEFERIDO 

ROSINEY DOS SANTOS FERREIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

ROSIVAN SILVA BAIA TRANSPORTE INDEFERIDO 

ROXANNE LACERDA NEGREIROS TRANSPORTE INDEFERIDO 

RUAN KENNEDY ARAUJO DAMACENA TRANSPORTE INDEFERIDO 

RUBIA DOS SANTOS DA SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

RUDSON CARLOS MACIEL PEREIRA TRANSPORTE INDEFERIDO 

SABRINA LUANA DA SILVA 
FERNANDES TRANSPORTE INDEFERIDO 

SAIRO MACHADO DOS SANTOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

SERGIO EMANOEL FERREIRA DA 
SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

SERGIO MANUEL CARDOSO DE SOUZA TRANSPORTE INDEFERIDO 

SUZANE SARA JESUS SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

SUZANNE GLISSIA MONTEIRO E SILVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

TADEU DA SILVA ROCHA TRANSPORTE INDEFERIDO 

TAISY SOUZA LEAO TRANSPORTE INDEFERIDO 

THAIS COSTA TEIXEIRA PINHEIRO TRANSPORTE INDEFERIDO 

THAIS GOMES DOS SANTOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

THAKACKI CEZAR DE OLIVEIRA 
SARAIVA TRANSPORTE INDEFERIDO 

THALIA DE MATOS SOUZA TRANSPORTE INDEFERIDO 
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THIAGO DA CONCEICAO GUEDES TRANSPORTE INDEFERIDO 

THIAGO EVANGELISTA SILVA 
CHAVES TRANSPORTE INDEFERIDO 

TINO MARCOS DA SILVA RAMOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

VALERIA FERREIRA MOITA TRANSPORTE INDEFERIDO 

VINICIUS ANTONIO MARTINS 
BARBOSA DE FIGUEIREDO TRANSPORTE INDEFERIDO 

VITORIA NAZARE DIAS GONCALVES TRANSPORTE INDEFERIDO 

WANDA PEREIRA GOES DOS SANTOS TRANSPORTE INDEFERIDO 

WILLER DOS SANTOS BATISTA TRANSPORTE INDEFERIDO 

YASMIN MARIA NUNES CARDOSO TRANSPORTE INDEFERIDO 

YURI LIMA PINHEIRO TRANSPORTE INDEFERIDO 

ZINZA BARBOSA DE LIMA TRANSPORTE INDEFERIDO 
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