
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 
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RESULTADO PARCIAL DO EDITAL 13/2017-CRA 

SISU 2017/2 

5ª CONVOCAÇÃO 

COTAS SOCIAIS L1, L2, L9 E L10 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, através do Núcleo de Serviço Social 

divulga o RESULTADO PARCIAL de solicitações de ingresso na UFPel  do Edital Nº 

13/2017-CRA, Sisu 2017/2 – 5ª Convocação, nas modalidades COTAS SOCIAIS, ou 

seja, L1, L2, L9 e L10. 

A listagem abaixo está identificada pelas iniciais do CPF e nome.  

O resultado SIM, significa vaga concedida/aprovada/deferida. 

O resultado NÃO, significa vaga não concedida/reprovada/indeferida. Nestes 

casos, aqueles que tiverem interesse em conhecer o motivo do indeferimento do 

processo poderão comparecer à recepção da PRAE no período de prazo do recurso para 

retirar cópia escrita do parecer contendo o indeferimento. Os candidatos indeferidos 

têm direito a recurso nos próximos CINCO dias úteis: dias 31 de outubro de 2017, 01, 

06, 07 e 08 de novembro de 2017. Recursos fora de prazo não serão aceitos. O 

formulário para recurso está disponível logo a seguir, em anexo desta listagem ou, 

ainda, em cópia impressa na recepção da PRAE/Campus II. É importante salientar que 

se o formulário do recurso não for datado nem assinado, o recurso será automaticamente 

invalidado e indeferido. Os recursos deverão ser encaminhados ao Núcleo de Serviço 

Social da PRAE, em envelope lacrado com o nome do candidato, número de telefone e 

e-mail. Para a entrega do recurso, os candidatos podem comparecer pessoalmente, na 

recepção da PRAE, munidos dos documentos acima exigidos e mais aqueles que 

constam faltantes no processo. A entrega de recurso se faz mediante protocolo, no 

horário das 8h. às 20h., entre os dias 31 de outubro de 2017 e 08 de novembro de 2017. 

Para aqueles que não residem em Pelotas, existe a possibilidade de encaminhar o 

recurso por correio com data de postagem equivalente aos cinco dias de recurso. O 

endereço para postagem é: Rua Almirante Barroso, nº 1202. CEP 96010-280. 

Pelotas/RS.  

Alunos cotistas sociais L1, L2, L9 e L10 deferidos e que solicitaram 

benefícios da PRAE em 2017/2, devem conferir o resultado dos programas solicitados 

em listagem publicada nesta data no site da PRAE, por número de matrícula. Lá 

constam todas as orientações necessárias para passar a usufruir dos benefícios. 

Observação: Cabe ressaltar que a chamada de cotas sociais no semestre 2017/2 inclui 

uma chamada regular e oito convocações. A chamada regular e a 1ª Convocação foram 

divulgadas dia 19/10/2017. Da segunda à oitava e última Convocação, sai divulgação 

nesta data. 

E-mail: servicosocialprae@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:servicosocialprae@gmail.com


CPF NOME RESULTADO 

039.228....-.. CARINA LEMOS GONZALES NÃO 

017.450....-.. EVANDRO TATIM DA SILVA NÃO 

051.770....-.. MARCOS JORDANIO PEREIRA FEITOSA LIMA SIM 

028.603....-.. LEONEL SILVA DE MOURA NÃO 
 

 

 

 

 

Pelotas, 30 de outubro de 2017. 

 

 

 

 
Stéphanie Schaefer Batista 

Chefe do Núcleo de Serviço Social 

 

 

 

 

Janaína da Silva Guerra 

Coordenadora de Integração Estudantil 

 

 

 

 

Mário de Azevedo Junior 

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 
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ANEXO  

 

REQUERIMENTO DE RECURSO PARA CANDIDATO/A COTISTA 

 

NOME DO/A REQUERENTE:____________________________________________ 

MATRÍCULA: __________________________________ 

CURSO: _______________________________________________________________ 

MODALIDADE DE INGRESSO: 

(    ) SISU/ENEM 

(    ) PAVE 

MODALIDADE COTA: 

(    ) L1       (   ) L9 

(    ) L2       (   ) L10 

 

TELEFONE(S) PARA CONTATO: 

____________________________________________________ 

 

MOTIVO DO RECURSO: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

DATA:______/______/______ 

ASSINATURA: __________________________________ 

 

 



 

 


