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EDITAL Nº 0015/2020/IFMT Campus - Confresa

1. Resultado  preliminar  -  Aquisição  de  Equipamentos  -  Auxílio  Digital
Emergencial

Nome Completo: Situação

Adila Carvalho Pereira Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Adriana Pereira Sobrinho Deferido

Aevaldiva Ferreira Pimentel Deferido

Álex Pereira dos Santos Deferido

Aline Ester Ribeiro Gonçalves Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Ana Flávia Gomes Rezende Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Angelita Rodrigues Rocha Deferido

Antoniel Silva Borges Deferido

Antonyo Felipe de Souza Silva Deferido



Arielly Pereira Barros da Silva Deferido

Beatriz Rodrigues Pereira Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Carlos Eduardo Siqueira Gonçalves de
Jesus 

Deferido

Carlos Henrique Ferreira da Costa Deferido

Carlos Vinicios Santos Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Cassiane Lopes Consoli Deferido

Cassio Rodrigues da Costa Deferido

Cleidson Vieira da Costa Deferido

Cristian Vinicius Luz Matos Deferido

Daniel Rafael Sehn Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Darley Rodrigues Oliveira Deferido

Denis Gomes Rezende Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Denis Rian Pereira da Silva Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,



f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Denize Tavares de Oliveira Deferido

Dhemerson  Martins  de  Almeida
Santos

Deferido

Dhieferson  Relveres  de  Souza
Oliveira

Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Dyeneffer Gomes de Souza Indeferido. 

Candidato  declara  na  inscrição  que  adquiriu  ou  já
possui o equipamento.

Edileuza Maria da Silva Indeferido. 

Candidato  declara  na  inscrição  que  adquiriu  ou  já
possui o equipamento.

Edinaldo dos Santos Sousa Deferido

Eduarda da Cruz Andrade Deferido

Elizabeth Lopes Martins Deferido

Fabricia Rodrigues da Cruz Deferido

Fernando Gomes Brito Martins Deferido

Gabriela Vitória Souza Silva Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Herbeth Carvalho Pacheco Deferido

Ilka Maria Alves de Oliveira da Silva Deferido



Ismael Pires dos Santos Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Jabson Gomes Oliveira Deferido

Jadiel Muniz Viana Deferido

Jaqueline Cavalcante Adorno Deferido

José Marcos Alves Santana Deferido

Josemar Cordeiro dos Santos Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Karine Gonçalves Lima Deferido

Karine Luz Matos Deferido

Kauã Lima Rodrigues Deferido

Kelly Souza Petry Deferido

Laila Leandra Portilho de Araújo Deferido

Larissa de Almeida Fernandes Deferido. 

Lays Leandra Portilho de Araújo Deferido

Lucas Henrique dos Santos Luiz Deferido

Ludmila Costa Martins Deferido

Marcos Eduardo Santos Oliveira Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das



aulas.
Marcos Gabriel Rodrigues Oliveira Deferido

Marcos Morais Barros da Silva Deferido

Maria Clara de Almeida Fernandes Deferido. 

Otávio Augusto Machado Leal Indeferido. 

Candidato  declara  na  inscrição  que  adquiriu  ou  já
possui o equipamento.

Paula Lopes  Moreira  Deferido

Paulo Ricardo Pires Aguiar Deferido

Priscilla Rodrigues da Silva Indeferido. 

Candidato  declara  na  inscrição  que  adquiriu  ou  já
possui o equipamento.

Rafael Nascimento Borges Deferido

Rafaella Santos Alecrim Deferido

Raquel Adorno da Silva Deferido

Rosana Gomes da Silva Deferido

Solineide Canuto de Lima Deferido

Suzana Neves da Silveira Deferido

Synnara Silva Borges Deferido

Tainara de Sousa Deferido

Tatiane Souza dos Santos Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Telma Rodrigues da Costa Deferido

Yasmyn Pires Martins de Oliveira Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação



para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

2. Resultado Preliminar - Instalação de Internet Rural

Nome Completo SITUAÇÃO

Adriana Pereira Sobrinho Deferido.

Bruno Gonçalves da Silva Deferido.

Carlos Henrique Ferreira da Costa Deferido.

Crislaine Vieira Aguiar

Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e, f
e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio Digital
Emergencial,  ao  qual  será  exigido  documentação  para
comprovação  da  renda familiar  dos  meses  de  Outubro,
novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega  dessa
documentação deverá ser feita no retorno das aulas.

Darley Rodrigues Oliveira Deferido.

Davila maria costa da silva Deferido.

Denilson Adorno da Cruz Deferido.

Eduarda Da Cruz Andrade Deferido.

Érika Vanessa Guida Alves Deferido.

Jhenny Kelly Ferreira da Silva Deferido.

João Vitor Fernandes de Oliveira

Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e, f
e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio Digital
Emergencial,  ao  qual  será  exigido  documentação  para
comprovação  da  renda familiar  dos  meses  de  Outubro,
novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega  dessa
documentação deverá ser feita no retorno das aulas.

Kauã Lima Rodrigues Deferido.

Larissa de Almeida Fernandes Deferido.

Lougas Alexandre Silva Marques Deferido.

Maria Clara de Almeida Fernandes

Indeferido. 
Modalidade  já  concedida  a  outro  membro  do  grupo
familiar.

Rosana Gomes da Silva Deferido.

Rodrigo Neves Fernandes Deferido.

Thiago de sousa Barros Deferido.

Vittória Carvalho de Bastos Silva Deferido.



3. Resultado Preliminar - Mensalidade de internet

Nome Completo: Situação

Adila Carvalho Pereira Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Adriana Pereira Sobrinho Deferido.

Adrielly Sousa Braga Deferido.

Álex Pereira dos Santos Deferido.

Aline Ester Ribeiro Gonçalves Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Anderson Mateus Trevisan Deferido.

Angelita Rodrigues Rocha Deferido. 

Carlos Eduardo Siqueira Gonçalves de
Jesus

Deferido.

Carlos Henrique Ferreira da Costa Deferido.

Cássia Teles de Jesus Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Cassiane Lopes Consoli Deferido.

Cassio Rodrigues da Costa Deferido.



Cleidson Vieira da costa Deferido.

Cristian Vinicius Luz Matos Deferido.

Daniel Alves De Jesus Indeferido. 
Modalidade  já  concedida  a  outro  membro  do  grupo
familiar.

Darley Rodrigues Oliveira Deferido.

David Henrique Gomes de Souza Deferido.

Denilson Adorno da Cruz Deferido.

Denize Tavares de Oliveira Deferido.

Dhemerson  Martins  de  Almeida
Santos

Deferido.

Dhieferson Relveres de Souza Oliveira Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Edinaldo dos Santos Sousa Deferido.

Eduarda Da Cruz Andrade Deferido.

Elizabeth Lopes Martins Deferido.

Ezequiel Pereira Lopes Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Fernando Gomes Brito Martins Deferido.

Gabriel Henke Vieira Deferido.

Geovanna de Aquino Ferreira Deferido.



Gustavo Rodrigues Costa de Oliveira Deferido.

Haratuma Temysari Karajá Deferido.

Herbeth Carvalho Pacheco Deferido.

Igor Santos Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Jackson Henrique Souza Teixeira Deferido.

Jaqueline Cavalcante Adorno Deferido.

Jessica Lacmê da Silva Araújo Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Jhenny Kelly Ferreira da Silva Deferido.

Jhonatha Da Silva Lopes Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

João Vitor Fernandes de Oliveira Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Josiane Lopes Neves Deferido.



Juliano Martins da Silva Deferido.

Karen Maria de Souza Sardinha Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Karine Gonçalves Lima Deferido.

Karine Luz Matos Indeferido. 
Modalidade  já  concedida  a  outro  membro  do  grupo
familiar.

Keli Correa Da Silva Deferido.

Kelly Souza Petry Deferido.

Kesia Guimarães Lima Deferido.

Laís Lima Araújo Deferido.

Larissa de Almeida Fernandes Deferido.

Laysson Alves Ribeiro Deferido.

Lorena Cunha de Oliveira Deferido.

Lucas de Almeida Escobar Deferido.

Lucas Henrique dos Santos Luiz Deferido.

Luciano Pereira da Silva Deferido.

Luís Alexandre Rodrigues Silva Deferido.

Luís Antonio Lopes da Silva Deferido.

Mailson Da Silva Lima Deferido.

Marcela Martins Aragão Deferido.

Marcos  Aurélio  Policarpo  de
Mendonça

Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação



para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Marcos Eduardo Santos Oliveira Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Marcos Gabriel Rodrigues Oliveira Deferido.

Marcos Sousa Noleto Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Maria Beatriz Gomes do Nascimento Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Maria Clara de Almeida Fernandes Indeferido. 
Modalidade  já  concedida  a  outro  membro  do  grupo
familiar.

Maria Francisca da Conceição Cunha Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Maria Graziella da Silva Leitão Deferido.

Marli  Steffany  Alves  de  Almeida Deferido. 



Gonçalves O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Michely Ribeiro Morais Deferido.

Nádilla Cristina Martins Santos Deferido.

Otávio Augusto Machado Leal Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Paula Lopes Moreira Deferido.

Paulo Luis Marques de Oliveira Filho Deferido.

Paulo Ricardo Pires Aguiar Deferido.

Priscilla Rodrigues Da Silva Deferido.

Rafaella Santos Alecrim Deferido.

Raique Costa Coelho Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Raquel Adorno da Silva Deferido.

Rosana Gomes da Silva Deferido.

Samara Caroline Alves da Silva Deferido.

Samylla da Silva Assis Deferido.

Tainara de Sousa Deferido.



Tatiane Souza dos Santos Deferido.
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Thiago de sousa Barros Deferido.

Thiago souza Gonçalves Deferido.

Victor Hugo Ferreira Farias Deferido.

Victor Hugo Soares Costa Deferido.

Vitória Gomes Moreira Deferido.

Vittória Carvalho De Bastos Silva Deferido.

Wallison Alves florindo Deferido.

Yasmim de Souza Guedes Deferido. 
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

Yasmyn Pires Martins de Oliveira Deferido.
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital 015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro,  novembro  e  dezembro  de  2020.  A  entrega
dessa  documentação  deverá  ser  feita  no  retorno  das
aulas.

4. Resultado Preliminar - Inclusão Digital/Acessibilidade

Nome Completo: Situação



Adriana Pereira Sobrinho

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Álex Pereira dos Santos

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Andrielle Letícia Moraes Costa

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Angelita Rodrigues Rocha

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Antonyo Felipe de Souza Silva

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Carlos Eduardo Siqueira Gonçalves 
de Jesus

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Cassiane Lopes Consoli

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Cleidson Vieira da costa

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Crislaine Vieira Aguiar

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Denize Tavares de Oliveira

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Dhemerson Martins de Almeida 
Santos

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que



comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Eduardo Carneiro

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Elizabeth Lopes Martins

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Érika Vanessa Guida Alves

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Herbeth Carvalho Pacheco

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Igor Santos

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Ilka Maria Alves de Oliveira da Silva

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Jéssica Alves Resplandes

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Juliano Martins da Silva

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Kelly Souza Petry

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Luanna Gillkarla Carvalho Santos

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).



Lucas Henrique dos Santos Luiz

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Ludmila Costa Martins

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Marcos Morais Barros Da Silva

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Maria Aparecida Rodrigues Rocha

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Maricleia Karina Ferrazzo Trevisan

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Nádilla Cristina Martins Santos

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Otávio Augusto Machado Leal

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Paulo Ricardo Pires Aguiar

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Priscilla Rodrigues da Silva

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Raiana Thais Alarcon

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Raquel Adorno da Silva

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que



comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Renê Allisson Greisso Miranda Lima

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Rosana Gomes da Silva

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Tainara de Sousa

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Thiago Souza Gonçalves

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Valber Francisco Ananias Cardoso

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Vinícius Silva Camargo

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Vittória Carvalho De Bastos Silva

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Yasmim de Souza Guedes

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

Yasmyn Pires Martins de Oliveira

Indeferido. 
Ausência  de  laudo  médico  ou  documento  que
comprove  que  o  estudante  esteja  matriculado  na
instituição como PcD (Pessoa com Deficiência).

De acordo com o Ministério da Saúde,  pessoas com deficiência são aquelas que têm
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva



na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Os  estudantes  que  apresentam  algum  tipo  de  deficiência  precisam  apresentar  no
momento da matrícula o laudo médico com o diagnóstico de sua deficiência. Àqueles
que não apresentaram na matrícula, podem apresentar na solicitação do recurso.

5.  Resultado Preliminar - Aquisição de Internet Urbana

Nome Completo: Situação

Álex Pereira dos Santos Deferido.

Angelita Rodrigues Rocha Deferido. 

Cassiane Lopes Consoli Deferido.

Cleidson Vieira da costa Deferido.

Dhemerson Martins de Almeida Santos Deferido.

Edinaldo dos Santos Sousa Deferido.

Elizabeth Lopes Martins Deferido.

Kaandra Raissa Gomes da Silva Deferido.

Kelly Souza Petry Deferido.

Marcos Gabriel Rodrigues Oliveira Deferido.

Paulo Ricardo Pires Aguiar Deferido.

Priscilla Rodrigues Da Silva Deferido.

Rafaella Santos Alecrim Deferido.

Raquel Adorno da Silva Deferido.



Rosana Gomes da Silva Deferido.

Wallison Alves Florindo Deferido.

Yasmim de Souza Guedes Deferido.
O candidato deve observar o item 4.3, nas alíneas c, d, e,
f  e também o item 10.3 do edital  015/2020 - Auxílio
Digital Emergencial, ao qual será exigido documentação
para  comprovação  da  renda  familiar  dos  meses  de
Outubro, novembro e dezembro de 2020. A entrega dessa
documentação deverá ser feita no retorno das aulas.

 

Confresa, 18 de setembro de 2020.

Giliard Brito de Freitas 
Diretor Geral – IFMT Campus Confresa 
Portaria nº 858, de 19 de abril de 2017 

DOU em 20 de abril de 2017
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