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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO

  
Processo nº 23110.017104/2022-25
Interessado: Faculdade de Direito
  

RESULTADOS DO EDITAL 001/2022 POR ANO DO CURSO

 

 

Primeiro Ano

          Foi apresentada uma inscrição apta para troca de turno da manhã para a noite e dez inscrições aptas
para troca de turno da noite para a manhã. Assim, em razão da lotação das turmas do primeiro ano (e que
ainda possui vagas por ocupar), o número de possíveis trocas de turno é de uma vaga.

 

           Troca deferida da manhã para a noite:

Rafaela Zanetti Gouvea

 

          Troca deferida da noite para a manhã:

Maria Eduarda Hernandez Rodrigues

 

           Suplentes da noite para a manhã (por ordem de classificação):

 

1. Luana Oliveira Lima Goulart

2. Guilherme Borges

3. Débora Rickes Lino

4. Guilherme Tonello De Almeida

5. Sophia Castagnet Redis

6. Pedro Pinho Lucas

7. Helena Morais Boeira
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8. Ana Landia Ramires Barbosa

9. Henrique Farias Prestes Rosa

 

           Eliminados por falta/insuficiência de documentação e/ou fundamentação válida (por ordem
alfabética):

 

Bernardo Gonçalves Alves

Camila Oliveira Coelho

Giulia Paiva Reyes

Marina Cunha Sinott

Miguel Kruger dos Santos

Otávio Müller Oliveira

 

Segundo Ano

 

            Foram apresentadas quatro inscrições aptas para troca de turno da manhã para a noite e uma inscrição
apta para troca de turno da noite para a manhã. Assim, em razão da lotação das turmas do segundo ano,
entendeu-se ser possível atender a todos os pedidos de troca de turno.

 

            Trocas deferidas da manhã para a noite (por ordem alfabética):

 

Juliana Rojahn Rodrigues

Lorrana Knabach de Oliveira

Rafael Borba Machado

Raissa Chagas Rodrigues

 

           Troca deferida da noite para a manhã:

 

Laura Ross Prates

 

          Eliminados por falta/insuficiência de documentação e/ou fundamentação válida (por ordem alfabética):
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Carla Regina Freire Vieira

Henrique de Oliveira dos Santos

Mainara Luiza Rorig

Pedro Olavo Satte Alam Muraro

 

Terceiro Ano

 

        Foram apresentadas quatro inscrições aptas para troca de turno da manhã para a noite e uma inscrição
apta para troca de turno da noite para a manhã. Assim, em razão da lotação das turmas do terceiro ano,
entendeu-se ser possível atender a todos os pedidos de troca de turno.

 

         Trocas deferidas da manhã para a noite (por ordem alfabética):

 

Felipe Marques Couto

Kezia Saraiva Mascarenhas

Luíza Ribeiro Gonzales

Mélany Correia da Silva

 

         Troca deferida da noite para a manhã:

 

Daniel Maciel Schubert

 

 

Quarto Ano

 

         Foram apresentadas duas inscrições aptas para troca de turno da manhã para a noite e duas inscrições
aptas para troca de turno da noite para a manhã. Assim, em razão da lotação das turmas do quarto ano,
entendeu-se ser possível atender a todos os pedidos de troca de turno.

 

         Trocas deferidas da manhã para a noite (por ordem alfabética):

 

Gabriel Felipe Silva das Neves

Juliana Wilges Saalfeld
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         Trocas deferidas da noite para a manhã (por ordem alfabética):

 

Lare Cristaly Sarturi Küster

Mayara Oliveira Avila

 

          Eliminada por falta/insuficiência de documentação e/ou fundamentação válida (por ordem alfabética):

 

Isadora Thomazi Mendes

 

 

Quinto Ano

 

         Foram apresentadas sete inscrições aptas para troca de turno da manhã para a noite e uma inscrição
apta para troca de turno da noite para a manhã. Assim, em razão da lotação das turmas do quinto ano,
entendeu-se ser possível atender a todos os pedidos de troca de turno.

 

         Trocas deferidas da manhã para a noite (por ordem alfabética):

 

Anderson Alexandre Dias Santos

Heitor de Borba Caldas

Isadora Viégas Antunes

Maria Fernanda Ferreira da Mota Nunes

Nicoli Vigorito Quevedo

Rafaela Azevedo Voser

Vinicius Fucolo Muller

 

          Troca deferida da noite para a manhã (por ordem alfabética):

 

Anna Karenina Nascimento da Silva Cavalheiro

 

          Eliminados por falta/insuficiência de documentação e/ou fundamentação válida (por ordem alfabética):
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Luiz Guilherme Botelho Corrêa

Síria Ferreira dos Santos

 

Sexto Ano

 

         Foram apresentadas quatro inscrições aptas para troca de turno da manhã para a noite e uma inscrição
apta para troca de turno da noite para a manhã. Assim, em razão da lotação das turmas do sexto ano,
entendeu-se ser possível atender a todos os pedidos de troca de turno.

 

          Trocas deferidas da manhã para a noite (por ordem alfabética):

 

Isabella Neves de Moraes

Isadora Silveira Boeri

Mariana Torres Nunes

Natalia Soares Vergara

 

           Troca deferida da noite para a manhã (por ordem alfabética):

 

Pedro José Xavier da Silveira

 

          Eliminada por falta de documentação/justificativa válida:

 

Rafaella Pessanha Brasil de Araujo

 

 

                 A autorização de troca de turno não garante vaga e pode ocasionar a impossibilidade de matrícula
em alguma disciplina, especialmente de prática, e é um ônus de quem opta pela troca.

 

                     Maiores informações a respeito do indeferimento devem ser requeridas ao e-mail do Colegiado
do Curso.
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Pelotas, 27 de maio de 2022.

 

 

Prof. Dr. Gustavo Castagna Machado

Coordenador do Curso de Direito

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO CASTAGNA MACHADO, Coordenador de Curso
de Graduação, Colegiado do Curso de Direito, em 27/05/2022, às 21:43, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1715795 e
o código CRC 3923EDD5.

Referência: Processo nº 23110.017104/2022-25 SEI nº 1715795
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