
 

 

 

 

RESULTADO PARCIAL 

EDITAL Nº 14/2022/PROGRAD/UFCA 

MUDANÇA DE CURSO PARA 2022.2 

 

 

A Pró-Reitoria de Graduação divulga abaixo o resultado parcial do processo de seleção 
para Mudança de Curso para cursos de graduação da Universidade Federal do Cariri para o período letivo 
2022.2. 

O candidato que tiver sua inscrição indeferida poderá recorrer administrativamente 
exclusivamente via internet no endereço https://forms.ufca.edu.br, nos dias 23 a 25 de novembro de 
2022 preenchendo formulário eletrônico próprio.  

 
 

Juazeiro do Norte, 22 de novembro de 2022. 

 

 

 

ORIGINAL ASSINADO 

RODOLFO JAKOV SARAIVA LÔBO 
Pró-Reitor de Graduação 

Universidade Federal do Cariri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.ufca.edu.br/


 

 

MEDICINA VETERINÁRIA – 01 VAGA 

CANDIDATO  CURSO ATUAL UNIDADE 
ACADEMICA 

SITUAÇÃO DESRIÇÃO 

Andressa Maria 
Filgueira de Sá  

 

Física IFE Indeferido Não atende o item 
1.1.2. do edital: 
“que tenham 
ingressado via 
vestibular ou pelo 
SISU/MEC” 
 

Antonio Marcos 
Sirino 

 

Agronomia CCAB Indeferido Não atende o item 
1.1.3. do edital: 
“que tenham 
integralizado, na 
estrutura curricular 
a que esteja 
vinculado, pelo 
menos 25% (vinte 
e cinco por cento) 
da carga horária 
mínima ou possuir 
vínculo ativo há 
mais de dois 
períodos letivos 
regulares 
consecutivos, sem 
incluir períodos 
suspensos ou 
aqueles em que o 
interessado não 
integralizou 
nenhuma carga 
horária” 
 

Bruno Gonçalves 
Nobre 

 

Agronomia CCAB Indeferido Não atende o item 
1.1.3. do edital: 
“que tenham 
integralizado, na 
estrutura curricular 
a que esteja 
vinculado, pelo 
menos 25% (vinte 
e cinco por cento) 
da carga horária 
mínima ou possuir 



 

 

vínculo ativo há 
mais de dois 
períodos letivos 
regulares 
consecutivos, sem 
incluir períodos 
suspensos ou 
aqueles em que o 
interessado não 
integralizou 
nenhuma carga 
horária” 
 

Carolina da Silva 
de Oliveira 

 

Agronomia CCAB Indeferido Não atende o item 
1.1.3. do edital: 
“que tenham 
integralizado, na 
estrutura curricular 
a que esteja 
vinculado, pelo 
menos 25% (vinte 
e cinco por cento) 
da carga horária 
mínima ou possuir 
vínculo ativo há 
mais de dois 
períodos letivos 
regulares 
consecutivos, sem 
incluir períodos 
suspensos ou 
aqueles em que o 
interessado não 
integralizou 
nenhuma carga 
horária” 
 

Germano Ferreira 
de Carvalho 

 

Administração 
Pública 

CCSA Deferido  

João Cauã 
Custodio 
Xenofonte  

 

Agronomia CCAB Indeferido Não atende o item 
1.1.3. do edital: 
“que tenham 
integralizado, na 
estrutura curricular 



 

 

a que esteja 
vinculado, pelo 
menos 25% (vinte 
e cinco por cento) 
da carga horária 
mínima ou possuir 
vínculo ativo há 
mais de dois 
períodos letivos 
regulares 
consecutivos, sem 
incluir períodos 
suspensos ou 
aqueles em que o 
interessado não 
integralizou 
nenhuma carga 
horária” 
 

Khetcianny 
Markoviscz de 
Oliveira 
Gonçalves 

 

Design IISCA Indeferido Não atende o item 
1.1.3. do edital: 
“que tenham 
integralizado, na 
estrutura curricular 
a que esteja 
vinculado, pelo 
menos 25% (vinte 
e cinco por cento) 
da carga horária 
mínima ou possuir 
vínculo ativo há 
mais de dois 
períodos letivos 
regulares 
consecutivos, sem 
incluir períodos 
suspensos ou 
aqueles em que o 
interessado não 
integralizou 
nenhuma carga 
horária” 
 

Naira Leite Almino 

 
Música IISCA Deferido  



 

 

Pedro Wallison 
Arrais de Souza 

 

Administração 
Pública 

CCSA Deferido  

Teógenes Alves 
de Souza 

Interdisciplinar em 
Ciências Naturais 
e Matemática 

 

IFE Indeferido Não atende o item 
1.1.3. do edital: 
“que tenham 
integralizado, na 
estrutura curricular 
a que esteja 
vinculado, pelo 
menos 25% (vinte 
e cinco por cento) 
da carga horária 
mínima ou possuir 
vínculo ativo há 
mais de dois 
períodos letivos 
regulares 
consecutivos, sem 
incluir períodos 
suspensos ou 
aqueles em que o 
interessado não 
integralizou 
nenhuma carga 
horária” 
 

Vitória Almeida 
Silva  

 

Filosofia 
Licenciatura 

IISCA Deferido  

 

 

ENGENHARIA DE MATERIAIS – 85 VAGAS 

CANDIDATO  CURSO ATUAL UNIDADE 
ACADEMICA 

SITUAÇÃO DESRIÇÃO 

Giovanna 
Clemente 
Custodio  
 

Matemática 
Computacional 

CCT Deferido  

    
 

 

MATEMÁTICA COMPUTACIONAL – 05 VAGAS 

NÃO HOUVERAM INSCRITOS 
 

 



 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 04 VAGAS 

CANDIDATO  CURSO ATUAL UNIDADE 
ACADEMICA 

SITUAÇÃO DESRIÇÃO 

Ana Vitória 
Oliveira Cabral 

 

Administração CCSA Deferido  

Antonio Lima de 
Brito 

 

Administração 
Pública 

CCSA Indeferido Não atende o item 
1.1.3. do edital: 
“que tenham 
integralizado, na 
estrutura curricular 
a que esteja 
vinculado, pelo 
menos 25% (vinte 
e cinco por cento) 
da carga horária 
mínima ou possuir 
vínculo ativo há 
mais de dois 
períodos letivos 
regulares 
consecutivos, sem 
incluir períodos 
suspensos ou 
aqueles em que o 
interessado não 
integralizou 
nenhuma carga 
horária” 
 

Halaúdes Ferreira 
Cabral 

 

Administração CCSA Deferido  

Harley Davidson 
Leandro Costa 

 

Administração CCSA Deferido  

Jairo Gonçalves 
da Silva  

 

Administração CCSA Indeferido Não atende o item 
1.1.3. do edital: 
“que tenham 
integralizado, na 
estrutura curricular 
a que esteja 
vinculado, pelo 
menos 25% (vinte 
e cinco por cento) 



 

 

da carga horária 
mínima ou possuir 
vínculo ativo há 
mais de dois 
períodos letivos 
regulares 
consecutivos, sem 
incluir períodos 
suspensos ou 
aqueles em que o 
interessado não 
integralizou 
nenhuma carga 
horária” 
 

Joelma Gerniele 
da Conceição 
Alves 

 

Biblioteconomia CCSA Indeferido Não atende o item 
1.1.3. do edital: 
“que tenham 
integralizado, na 
estrutura curricular 
a que esteja 
vinculado, pelo 
menos 25% (vinte 
e cinco por cento) 
da carga horária 
mínima ou possuir 
vínculo ativo há 
mais de dois 
períodos letivos 
regulares 
consecutivos, sem 
incluir períodos 
suspensos ou 
aqueles em que o 
interessado não 
integralizou 
nenhuma carga 
horária” 
 

John Elvys de 
Oliveira Felipe 

 

Filosofia 
Bacharelado 

IISCA Deferido  

Leide Geane 
Inacio Flor Angelo 

 

Engenharia Civil CCT Deferido  



 

 

Marcio Roberto de 
Souza Gomes 

 

Administração CCSA Indeferido Não atende o item 
1.1.2. do edital: 
“que tenham 
ingressado via 
vestibular ou pelo 
SISU/MEC” 

Mateus da Silva 
Melo  

 

Administração 
Pública 

CCSA Deferido  

Rita Natiele 
Sousa Aquino  

 

Filosofia 
Bacharelado 

IISCA Deferido  

Vanessa 
Minervino de 
Oliveira  
 

 Música IISCA Indeferido Não atende o item 
1.1.3. do edital: 
“que tenham 
integralizado, na 
estrutura curricular 
a que esteja 
vinculado, pelo 
menos 25% (vinte 
e cinco por cento) 
da carga horária 
mínima ou possuir 
vínculo ativo há 
mais de dois 
períodos letivos 
regulares 
consecutivos, sem 
incluir períodos 
suspensos ou 
aqueles em que o 
interessado não 
integralizou 
nenhuma carga 
horária” 
 

Vitor Silva Santos Engenharia de 
Materiais 
 

CCT Indeferido Não atende o item 
1.1.3. do edital: 
“que tenham 
integralizado, na 
estrutura curricular 
a que esteja 
vinculado, pelo 
menos 25% (vinte 
e cinco por cento) 



 

 

da carga horária 
mínima ou possuir 
vínculo ativo há 
mais de dois 
períodos letivos 
regulares 
consecutivos, sem 
incluir períodos 
suspensos ou 
aqueles em que o 
interessado não 
integralizou 
nenhuma carga 
horária” 
 

 

 

PEDAGOGIA – 08 VAGAS 

CANDIDATO  CURSO ATUAL UNIDADE 
ACADEMICA 

SITUAÇÃO DESRIÇÃO 

Jamile Custodio 
da Silva 

Interdisciplinar em 
Ciências Naturais 
e Matemática 

 

IFE Indeferido Não atende o item 
1.1.1. do edital: 
“regularmente 
matriculados ou 
com matrícula 
trancada no 
semestre 2022.1” 

Luciele de Sousa 
Santos  

Interdisciplinar em 
Ciências Naturais 
e Matemática 

 

IFE Indeferido Não atende o item 
1.1.3. do edital: 
“que tenham 
integralizado, na 
estrutura curricular 
a que esteja 
vinculado, pelo 
menos 25% (vinte 
e cinco por cento) 
da carga horária 
mínima ou possuir 
vínculo ativo há 
mais de dois 
períodos letivos 
regulares 
consecutivos, sem 
incluir períodos 



 

 

suspensos ou 
aqueles em que o 
interessado não 
integralizou 
nenhuma carga 
horária” 
 

Luiz Filho dos 
Santos Sousa 

Interdisciplinar em 
Ciências Naturais 
e Matemática 

 

IFE Indeferido Não atende o item 
1.1.3. do edital: 
“que tenham 
integralizado, na 
estrutura curricular 
a que esteja 
vinculado, pelo 
menos 25% (vinte 
e cinco por cento) 
da carga horária 
mínima ou possuir 
vínculo ativo há 
mais de dois 
períodos letivos 
regulares 
consecutivos, sem 
incluir períodos 
suspensos ou 
aqueles em que o 
interessado não 
integralizou 
nenhuma carga 
horária” 
 

Marcia Berto dos 
Santos 

Interdisciplinar em 
Ciências Naturais 
e Matemática 

 

IFE Indeferido Não atende o item 
1.1.3. do edital: 
“que tenham 
integralizado, na 
estrutura curricular 
a que esteja 
vinculado, pelo 
menos 25% (vinte 
e cinco por cento) 
da carga horária 
mínima ou possuir 
vínculo ativo há 
mais de dois 
períodos letivos 



 

 

regulares 
consecutivos, sem 
incluir períodos 
suspensos ou 
aqueles em que o 
interessado não 
integralizou 
nenhuma carga 
horária” 
 

Maria das Chagas 
Silva Pereira  

Interdisciplinar em 
Ciências Naturais 
e Matemática 

 

IFE Indeferido Não atende o item 
1.1.3. do edital: 
“que tenham 
integralizado, na 
estrutura curricular 
a que esteja 
vinculado, pelo 
menos 25% (vinte 
e cinco por cento) 
da carga horária 
mínima ou possuir 
vínculo ativo há 
mais de dois 
períodos letivos 
regulares 
consecutivos, sem 
incluir períodos 
suspensos ou 
aqueles em que o 
interessado não 
integralizou 
nenhuma carga 
horária” 
 

 


