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CANDIDATOS QUE SE ENCONTRAVAM EM CADASTRO DE RESERVA 

MATRICULAS EFETIVADAS

Os candidatos a seguir, que compareceram ao cadastramento 
selecionados nas vagas naquele momento, mas que foram incluídos no cadastro de reserva dos seus cursos 
respectivos, conseguiram a vaga em razão da desistência ou não confirmação de vínculo 
tos cadastrados. 
 
Os candidatos listados estão matriculados nas disciplinas do primeiro nível do curso, estando aptos para 
assistirem às aulas. Como o prazo de matrícula e rematrícula já está encerrado, não será possível alterar o 
plano de matrícula, exceto através de trancamento das disciplinas indesejadas e matrícula em novas turmas 
através da matrícula extraordinária, caso haja vaga na turma e sob inteira responsabilidade do candidato em 
caso de não conseguir matrícula. 
 
Os novos alunos devem estar cientes que terão que ingressar nas turmas com as aulas já iniciadas desde o 
dia 4 de fevereiro. Isso exigirá do estudante um esforço adicional para aprendizagem do conteúdo já mini
trado, bem como não ter faltas no restante do semestre para cu
 
Os novos ingressantes devem procurar as coordenações dos cursos com a maior brevidade possível, para 
maiores informações e para confirmação do vínculo até o dia 6 de março de 2013, sob pena de perda da 
vaga. 
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CANDIDATOS QUE SE ENCONTRAVAM EM CADASTRO DE RESERVA DO SISU 2013.1 

MATRICULAS EFETIVADAS, OCUPANDO VAGAS REMANESCENTES 

 

 

candidatos a seguir, que compareceram ao cadastramento da 3ª chamada do SiSU 2013.1 
selecionados nas vagas naquele momento, mas que foram incluídos no cadastro de reserva dos seus cursos 
respectivos, conseguiram a vaga em razão da desistência ou não confirmação de vínculo 

Os candidatos listados estão matriculados nas disciplinas do primeiro nível do curso, estando aptos para 
Como o prazo de matrícula e rematrícula já está encerrado, não será possível alterar o 

matrícula, exceto através de trancamento das disciplinas indesejadas e matrícula em novas turmas 
através da matrícula extraordinária, caso haja vaga na turma e sob inteira responsabilidade do candidato em 

devem estar cientes que terão que ingressar nas turmas com as aulas já iniciadas desde o 
dia 4 de fevereiro. Isso exigirá do estudante um esforço adicional para aprendizagem do conteúdo já mini
trado, bem como não ter faltas no restante do semestre para cumprir a frequência mínima às aulas (75%).

Os novos ingressantes devem procurar as coordenações dos cursos com a maior brevidade possível, para 
maiores informações e para confirmação do vínculo até o dia 6 de março de 2013, sob pena de perda da 
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DO SISU 2013.1 E QUE TIVERAM SUAS 

VAGAS REMANESCENTES  

da 3ª chamada do SiSU 2013.1 e não foram 
selecionados nas vagas naquele momento, mas que foram incluídos no cadastro de reserva dos seus cursos 
respectivos, conseguiram a vaga em razão da desistência ou não confirmação de vínculo de outros candida-

Os candidatos listados estão matriculados nas disciplinas do primeiro nível do curso, estando aptos para 
Como o prazo de matrícula e rematrícula já está encerrado, não será possível alterar o 

matrícula, exceto através de trancamento das disciplinas indesejadas e matrícula em novas turmas 
através da matrícula extraordinária, caso haja vaga na turma e sob inteira responsabilidade do candidato em 

devem estar cientes que terão que ingressar nas turmas com as aulas já iniciadas desde o 
dia 4 de fevereiro. Isso exigirá do estudante um esforço adicional para aprendizagem do conteúdo já minis-

mprir a frequência mínima às aulas (75%). 

Os novos ingressantes devem procurar as coordenações dos cursos com a maior brevidade possível, para 
maiores informações e para confirmação do vínculo até o dia 6 de março de 2013, sob pena de perda da 



 

NATAL 

NOME CURSO 

DANIELLA MOREIRA DA SILVA CIÊNCIAS ATUARIAIS - BACHARELADO - N 

FELIX GUEDES DOS SANTOS EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA - MT 

LARA LUANA CIRILO SILVA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - FORMAÇÃO - T 

IAGO DOMINGOS RABELO DA SILVA GEOFÍSICA - BACHARELADO - MT 

IARA VALENTIM BEZERRA DA SILVA GEOFÍSICA - BACHARELADO - MT 

ALANA RÉGIA DANTAS GEOLOGIA - FORMAÇÃO - MT 

CIELINO ANANIAS DA COSTA QUÍMICA - BACHARELADO - M 

MICAELLY MOURA DE LEMOS QUÍMICA - LICENCIATURA - N 

ANDRESSA GIOVANNA FERNANDES DE 
AMORIM QUEIROZ 

QUÍMICA DO PETRÓLEO - BACHARELADO - MT 

ADONIAS GALVÃO FILHO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - BACHARELADO - N 

GEOVANI PEREIRA DA SILVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - BACHARELADO - N 

 

 


