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Assunto: Resultado Preliminar - Programa de Auxílio Permanência (PAP)- Edital SPO 022/2022 - Novas inscrições

 

 

A Diretoria Adjunta SocioPedagógica (DSP) divulga o resultado preliminar do processo de inscrição do Programa
de Auxílio Permanência (PAP) – Edital SPO 022/2022 - 1º semestre de 2022.

 

TABELA 1: ESTUDANTES SEM PENDÊNCIAS 

Se refere aos/às estudantes que tiveram sua análise concluída e, portanto, não apresentam pendências na análise e
no pedido de algum dos auxílios.

Orientação: Os/as estudantes nessa situação devem aguardar a lista de classificação final a ser divulgada em
12/05.  

ATENÇÃO: O deferimento dos auxílios NÃO INDICA que o/a estudante receberá os valores.

SOMENTE após a CLASSIFICAÇÃO FINAL o/a estudante será informado se está DENTRO DO NÚMERO DE
VAGAS PREVISTAS OU EM LISTA DE ESPERA.

 

TABELA 2: ESTUDANTES SEM PENDÊNCIAS NA ANÁLISE, mas com documentação faltando
referente ao auxílio transporte e/ou auxílio moradia. 

Se refere aos/às estudantes que tiveram sua análise concluída, mas que não foi possível analisar o pedido de
auxílio moradia e/ou transporte por falta de documentação obrigatória, conforme consta em Edital.

Orientação: Caso queira que os auxílios sejam analisados, você deve enviar pedido de recurso no período de 05 a
08 de maio diretamente no SUAP pelo seguinte caminho:  SUAP > Menu Atividades Estudantis > Serviço Social
> Inscrição > Recurso contra o Resultado Preliminar, preencher o campo "Descrição e Justificativa" e anexar
obrigatoriamente a documentação solicitada em Edital para o pedido do auxílio transporte e auxílio moradia.

ATENÇÃO: O deferimento dos auxílios NÃO INDICA que o/a estudante receberá os valores.

SOMENTE após a CLASSIFICAÇÃO FINAL o/a estudante será informado se está DENTRO DO NÚMERO DE
VAGAS previstas OU EM LISTA DE ESPERA

 

TABELA 3: ESTUDANTES SEM PENDÊNCIAS NA ANÁLISE, mas que ficaram com a renda per capita
superior a um salário mínimo e meio. 

Se refere aos/às estudantes que tiveram sua análise concluída, mas ficaram com a renda per capita familiar acima
de 1 salário mínimo e meio e, por isso, não poderão ser atendidos pelo Programa.

Orientação: Nesses casos o/a estudante pode entrar com recurso desde que apresente novos documentos que
indiquem alteração da situação de renda apresentada inicialmente. O pedido de recurso deve ser feito no período
de 05 a 08 de maio diretamente no SUAP pelo seguinte caminho:  SUAP > Menu Atividades Estudantis > Serviço
Social > Inscrição > Recurso contra o Resultado Preliminar, preencher o campo "Descrição e Justificativa" e
anexar obrigatoriamente a documentação que comprove a alteração da situação.

 



TABELA 4. ESTUDANTES COM PENDÊNCIAS NA DOCUMENTAÇÃO (ANÁLISE PENDENTE –
NÃO FINALIZADA)

Se refere aos/às estudantes que não tiveram sua análise concluída devido a falta de documentação. 

Orientação: Para que a análise seja concluída o/a estudante deve entrar com recurso. Este pedido deve ser feito no
período de 05 a 08 de maio diretamente no SUAP pelo seguinte caminho:  SUAP > Menu Atividades Estudantis >
Serviço Social > Inscrição > Recurso contra o Resultado Preliminar, preencher o campo "Descrição e Justificativa"
e anexar obrigatoriamente a documentação pendente descrita na tabela abaixo para que a análise seja concluída.

O tutorial para realizar o pedido de recurso está disponível no seguinte endereço https://cutt.ly/WnJJUG1 (Tutorial
PAP, a partir da página 14).

ATENÇÃO: Caso os/as estudantes não entrem com recurso o pedido estará automaticamente INDEFERIDO.

 

TABELA 5. ESTUDANTES QUE JÁ FAZEM PARTE DO PAP. 

Se refere aos/às estudantes que tiveram suas inscrições INDEFERIDAS, pois já participam do PAP e não
precisavam terem se inscrito neste Edital SPO 022/2022. 

 

TABELA 6. ESTUDANTES QUE NÃO ENVIARAM NENHUMA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA,
conforme consta no Edital SPO 022/2022.  

Se refere aos/às estudantes que não enviaram NENHUMA documentação obrigatória no SUAP e, por isso, tiveram
sua inscrição no PAP INDEFERIDA e não podem entrar com recurso. 

 

TABELA 7. ESTUDANTES COM MATRÍCULA IRREGULAR. 

Se refere aos/às estudantes que estão com matrícula irregular e, por isso, tiveram sua inscrição no PAP
INDEFERIDA e não podem entrar com recurso. 
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COMUNICADO 
 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR PROCESSO DE INSCRIÇÃO DOS AUXÍLIOS DO PROGRAMA DE AUXÍLIO 
PERMANÊNCIA 

PAP EDITAL SPO 022/2022   
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 

 

Tabela 1. Estudantes com análise concluída sem pendências. 

 
A lista abaixo apresenta os pedidos que tiveram sua análise concluída sem pendências. 

Orientamos que os (as) estudantes consultem a classificação final a ser divulgada em 12/05. 

 
Matrícula Resultado Preliminar Auxílios deferidos Auxílios Indeferidos/Motivos Orientações Recurso 

SP1371142 Análise concluída 
Alimentação; Material; 

Transporte. Estudante tem direito à gratuidade. Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP1663402 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP1763849 Análise concluída Alimentação;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP1930257 Análise concluída Material;  Alimentação; Creche (Apoio aos Estudantes Pais e 
Mães); Moradia; Transporte (não atende os critérios) 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3001164 Análise concluída Alimentação; Material Moradia - não atende os critérios exigidos no Edital 
do PAP 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3002063 Análise concluída Alimentação; Transporte    Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP300256X Análise concluída 
Alimentação; Material 

Transporte (Possui gratuidade) Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3002802 Análise concluída Alimentação; Material; Transporte  Moradia (não cumpre os requisitos do Edital). Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3007804 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3009904 Análise concluída Alimentação Moradia (Fora dos critérios) Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3023591 Análise concluída Alimentação e Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3023834 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3025853 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP302587X Análise concluída Alimentação   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3026281 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3027228 Análise concluída Alimentação; Material;  Moradia (não cumpre os requisitos do Edital). Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3031071 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3032132 Análise concluída Alimentação Moradia (Fora dos critérios) Consultar lista de classificação em 12/05 não 



SP3035301 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3035395 Análise concluída 
Alimentação; Material; 

Moradia (Fora dos critérios)/Transporte (ausência de 
documentação para análise) 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3035522 Análise concluída Alimentação; Transporte    Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3037908 Análise concluída Alimentação; Material; Moradia;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3038157 Análise concluída Alimentação; Material; Creche   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3039285 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3041204 Análise concluída Alimentação; Material; Creche; 
Transporte  

Moradia (não atende os critérios);  Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP304260X Análise concluída 
Material; 

Alimentação, moradia e transporte - estudante do 
curso PROEJA. 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3042626 Análise concluída Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3042634 Análise concluída Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3042758 Análise concluída Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3044629 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP304498X Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3046273 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3046656 Análise concluída Alimentação; Material; Moradia; 
Transporte    

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3046869 Análise concluída Moradia;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3047806 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3048217 Análise concluída 
Alimentação; Material; 

Moradia (Fora dos critérios) Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3048918 Análise concluída Alimentação;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3049868 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3050467 Análise concluída Moradia;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3051323 Análise concluída Alimentação; Moradia; Transporte;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3052109 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP305411X Análise concluída Alimentação;  Material;, Transporte   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3054659 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3056741 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3059332 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3061612 Análise concluída Alimentação; Material; Transporte. Estudante em processo de aquisição do 
Passe Livre. 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3061701 Análise concluída Alimentação, Transporte  Moradia (Fora dos critérios) Consultar lista de classificação em 12/05 não 



SP3061787 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP306297X Análise concluída Material; Transporte   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3063046 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3063569 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3063623 Análise concluída Alimentação;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3064743 Análise concluída Alimentação; Material; Moradia   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3064981 Análise concluída 
Alimentação; Material; Moradia; Transporte; (Fora dos critérios) 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3066487 Análise concluída 
Alimentação; Material; 

Creche (Fora dos critérios) Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3067742 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3068501 Análise concluída Alimentação; Material; Transporte    Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3069036 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3069061 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3070573 Análise concluída Transporte    Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3070727 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3070883 Análise concluída Alimentação; Transporte    Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3071081 Análise concluída Alimentação; Material; Transporte;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3071936 Análise concluída Alimentação; Material; Transporte    Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3072053 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP307207X Análise concluída 
Alimentação; Material; 

Transporte (Possui gratuidade) Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3072975 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3074072 Análise concluída Alimentação;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3075435 Análise concluída Alimentação;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3076393 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3077284 Análise concluída Alimentação; Material; Transporte    Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3081214 Análise concluída Alimentação; Material;  Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP308194X Análise concluída Alimentação;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3083217 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3083241 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3083268 Análise concluída Alimentação; Material; Transporte    Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3083811 Análise concluída Alimentação; Material; Creche   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP308406X Análise concluída 
Alimentação; Material;, Transporte  

  Consultar lista de classificação em 12/05 não 



SP3084914 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3085953 Análise concluída 
Alimentação; Material; 

Moradia - Fora dos critérios Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3086755 Análise concluída Alimentação; Material; Transporte    Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3086798 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3087239 Análise concluída 
Alimentação; Material; Creche 

Moradia; Transporte (não cumpre os requisitos do 
edital). 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3088162 Análise concluída 
Material; 

Alimentação (não atende os critérios - estudante 
PROEJA) 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3089193 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3089258 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3089321 Análise concluída Alimentação; Material; 
  

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3089754 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3089843 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3089878 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3090396 Análise concluída Alimentação; Material; Creche   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3090728 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3090876 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3091104 Análise concluída 
Alimentação; Material; 

  Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3091121 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3091376 Análise concluída Alimentação; Material;  
Transporte (Possui gratuidade) 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3091384 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3091406 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3091422 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3091465 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3091473 Análise concluída Alimentação; Material; 
  

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3091481 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP309149X Análise concluída Alimentação; Material;  Moradia (Fora dos critérios), Transporte (Possui gra-
tuidade) 

Consultar lista de classificação em 12/05 
não 

SP3091503 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP309152X Análise concluída 
Alimentação; Material; 

Creche (Apoio aos Estudantes Pais e Mães); Moradia 
(Fora dos critérios); Transporte - Possui gratuidade 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3091538 Análise concluída Alimentação;  Transporte: não apresentou documentos exigidos no 
edital. 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3091619 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 



SP3091651 Análise concluída 
Alimentação; Material; Transporte    

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3091678 Análise concluída 
Alimentação; Material; 

Transporte (Possui gratuidade) Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3091694 Análise concluída Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3091856 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3091945 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3092054 Análise concluída Alimentação; Material; Transporte;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3092224 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP309247X Análise concluída Material;  Creche (Apoio aos Estudantes Pais e Mães) (não 
atende os cirtérios) 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3092518 Análise concluída Material; Creche   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3092551 Análise concluída Alimentação; Material; Transporte  Creche (Apoio aos Estudantes Pais e Mães) (não 
atende os critérios) 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3092828 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3092836 Análise concluída Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3092992 Análise concluída Alimentação ; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3093026 Análise concluída Alimentação; Material; Transporte    Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3093085 Análise concluída Alimentação; Transporte , Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3093387 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3093719 Análise concluída 
Alimentação; Material; 

Transporte (Possui gratuidade) Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3093778 Análise concluída 
Alimentação; Transporte; 

  Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3093816 Análise concluída Alimentação Moradia (Fora dos critérios)/Transporte (Obteve a 
gratuidade, realizar o cadastro SPTRANS) 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3094413 Análise concluída Alimentação; Material; Creche 
Transporte  

  Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3094502 Análise concluída Alimentação; Material; Creche  Transporte: Passe livre aprovado (consulta realizada 
em 02/05/2022). 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP309457X Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3095193 Análise concluída Alimentação; Material;  
Transporte ( Possui gratuidade) 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3095339 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3095495 Análise concluída Alimentação; Material; Transporte;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3095533 Análise concluída Material; Transporte    Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3095592 Análise concluída Material; Creche   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3095606 Análise concluída Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 



SP309569X Análise concluída 
Alimentação; Material; 

Transporte. Está em processo de obtenção do Passe 
Livre. 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3095835 Análise concluída Alimentação; Material; Transporte    Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3096017 Análise concluída Alimentação; Material; Transporte  Moradia (não apresentou documentação obrigatória) Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3096114 Análise concluída 
Material; Creche  

Alimentação (aluno no PROEJA); Moradia (não 
atende os critérios) 

Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3096211 Análise concluída Alimentação; Moradia;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3096688 Análise concluída Transporte    Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3096777 Análise concluída 
Alimentação; Material; 

  Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3097072 Análise concluída Alimentação; Material; Moradia;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3097145 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3097404 Análise concluída Alimentação; Material;   Consultar lista de classificação em 12/05 não 

SP3097421 Análise concluída Alimentação; Material; Transporte    Consultar lista de classificação em 12/05 não 

 
 

 

 

Tabela 2. Estudantes com análise concluída COM PENDÊNCIAS 

 

Se refere aos/às estudantes que tiveram sua análise concluída com pendências.   
 
Destacamos que não foi possível analisar o pedido de auxílio moradia e/ou transporte por falta de documentação obrigatória, conforme 
consta em Edital. 
 

Orientação: Caso queira que os auxílios sejam analisados, você deve enviar pedido de recurso no período de 05 a 08 de maio direta-
mente no SUAP pelo seguinte caminho:  SUAP > Menu Atividades Estudantis > Serviço Social > Inscrição > Recurso contra o Resultado 
Preliminar, preencher o campo "Descrição e Justificativa" e anexar obrigatoriamente a documentação solicitada em Edital para o pedido 
do auxílio transporte e auxílio moradia. 
 

 

Matrícula Resultado Preliminar 
Auxílios deferi-

dos 
Auxílios Indeferidos Pendências  Recurso Motivo Orientações 

SP156272X Análise concluída 

Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; Mo-
radia; 

Transporte (não anexou 
negativa da empresa de 
transportes) 

Transporte (não 
anexou nega-
tiva da empresa 
de transportes) 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 



SP1664298 Análise concluída 

Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Transporte (não entregou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP1761439 Análise concluída 
Alimentação e 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Transporte - (não entre-
gou anexo I e documenta-
ção obrigatória) 

Transporte (não 
entregou anexo 
I e documenta-
ção obrigatória) 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3000141 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico;  

Moradia (não anexou do-
cumentação específica do 
auxílio) 

Moradia (não 
anexou docu-
mentação es-
pecífica do au-
xílio) 

sim 
auxílio 

moradia 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3011062 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico;  

Transporte (não envio 
anexo I nem documenta-
ção obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3015033 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Transporte (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3015203 Análise concluída 
Alimentação ; 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Moradia (não atende os 
critérios do Edital) e trans-
porte (não entregou anexo 
I e documentação obriga-
tória) -  

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3015262 Análise concluída Alimentação;  

Transporte (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3032752 Análise concluída Alimentação 
Transporte (não entregou 
anexo I e documentação 
obrigatória). 

Transporte (fal-
tou compro-
vante por parte 
da empresa de 
transporte de 
que estudante 
não possui 
Passe Livre). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 



SP3035751 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Moradia (não atende os 
critérios do Edital); Trans-
porte (não enviou anexo I 
e documentação obrigató-
ria); 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3039323 Análise concluída   

Moradia (não atende os 
critérios do Edital) e trans-
porte (não entregou anexo 
I e documentação obriga-
tória) -  

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3042731 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Transporte (não anexou a 
negativa da empresa de 
transporte quanto ao pe-
dido de Passe Livre). 

Transporte (não 
anexou a nega-
tiva da empresa 
de transporte 
quanto ao pe-
dido de Passe 
Livre). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3051072 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Moradia (não atende os 
critérios); Transporte (não 
enviou anexo I e docu-
mentação obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP305330X Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico;  

Moradia; Transporte(não 
entregou anexo I e docu-
mentação obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílios 

transporte 
e moradia 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3064395 Análise concluída Alimentação;  
Transporte: (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3064603 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Transporte (não entregou 
anexo I e documentação 
obrigatória). 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3064689 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico  

Transporte (não enviou o 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 



SP3064867 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Moradia (não atende os 
critérios) ;Creche (não 
atende os critérios) e 
Transporte (não enviou o 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3065138 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Moradia (não atende os 
critérios) ; Transporte (não 
preencheu o anexo I e 
anexou documento obri-
gatórios) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3065804 Análise concluída 
Alimentação e 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Moradia (não atende os 
critérios do Edital) e trans-
porte (não entregou anexo 
I e documentação obriga-
tória) -  

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3065979 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico;  

Moradia: fora dos critérios 
previstos no edital; Trans-
porte:  (não enviou anexo 
I e documentação obriga-
tória). 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3066771 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Transporte - não anexou o 
anexo para análise 

Transporte (não 
entregou anexo 
I e documenta-
ção obrigatória) 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3067386 Análise concluída 

Alimentação 
,Apoio Didático-
Pedagógico; 
Creche (Apoio 
aos Estudantes 
Pais e Mães); 

Transporte - (não entre-
gou anexo I e documenta-
ção obrigatória) 

Transporte (não 
entregou anexo 
I e documenta-
ção obrigatória) 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3071553 Análise concluída Alimentação;  

Moradia (não atende os 
critérios); Transporte (não 
enviou anexo I e docu-
mentação obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3072932 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Transporte (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3073912 Análise concluída   
Transporte - (não entre-
gou anexo I e documenta-
ção obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 



SP3075516 Análise concluída 
Alimentação e 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Transporte -(não entregou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3077926 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Transporte (não envio 
anexo I nem documenta-
ção obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3079171 Análise concluída Alimentação; 
Transporte (não entregou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3081052 Análise concluída 

Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; Mo-
radia;  

Transporte:  (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória). 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3081371 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Transporte (não enviou 
anexo I nem documenta-
ção obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3081419 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico;  

Transporte (não anexou 
negativa da empresa de 
transportes) 

Transporte (não 
anexou nega-
tiva da empresa 
de transportes) 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3082199 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico;  

Transporte - Não apresen-
tou documento da 
SPTrans. 

Transporte - 
Não apresentou 
documento da 
SPTrans. 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3082709 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Transporte (não anexou 
Anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3083373 Análise concluída Alimentação. 
Transporte:  (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 



SP3083934 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Transporte (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3083942 Análise concluída   
Transporte - (não entre-
gou anexo I e documenta-
ção obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3084361 Análise concluída 

Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 
Creche (Apoio 
aos Estudantes 
Pais e Mães); 

Moradia (não cumpre os 
requisitos do Edital); 
Transporte (não entregou 
anexo I e documentação 
obrigatória). 

Transporte (fal-
tou compro-
vante por parte 
da empresa de 
transporte de 
que estudante 
não possui 
Passe Livre). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3084761 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico;  

Moradia (não atende os 
critérios); Transporte (não 
enviou anexo I e docu-
mentação obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3086852 Análise concluída 
Alimentação e 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Transporte - não anexou o 
anexo para análise 

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3087166 Análise concluída Alimentação; 

Transporte (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3087247 Análise concluída 

Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 
Creche (Apoio 
aos Estudantes 
Pais e Mães); 

Transporte (não anexou a 
negativa da empresa de 
transportes) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3088367 Análise concluída   

Moradia (não atende os 
critérios do Edital) e trans-
porte (não entregou anexo 
I e documentação obriga-
tória) -  

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 



SP308941X Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Transporte (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3089746 Análise concluída 
Alimentação e 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Moradia (não atende os 
critérios do Edital) e trans-
porte (não entregou anexo 
I e documentação obriga-
tória) -  

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3090248 Análise concluída 
Alimentação ; 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Transporte - (não entre-
gou anexo I e documenta-
ção obrigatória 

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3090591 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Transporte (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3090621 Análise concluída Alimentação. 
Transporte:  (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3090647 Análise concluída 
Alimentação e 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Moradia - não anexou o 
anexo para análise 

Moradia - não 
anexou o anexo 

para análise 
sim 

auxílio 
moradia 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3090884 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Transporte (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3091139 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Transporte (não entregou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3091449 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico;  

Transporte (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 



SP3091546 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico;  

Transporte -  (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória). 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3091601 Análise concluída 
Alimentação e 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Transporte - (não entre-
gou anexo I e documenta-
ção obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3092399 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Transporte (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3092488 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Transporte -  (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória). 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3092631 Análise concluída 
Alimentação e 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Moradia - não anexou o 
anexo para análise 

Moradia - não 
anexou o anexo 

para análise 
sim 

auxílio 
moradia 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3092658 Análise concluída 

Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Moradia (Fora dos crité-
rios)/Transporte (não en-
tregou anexo I e docu-
mentação obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3092755 Análise concluída 

Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 
Creche (Apoio 
aos Estudantes 
Pais e Mães);  

Moradia (não atende os 
cirtérios do Edital); Trans-
porte (não enviou o anexo 
I e documentação obriga-
tória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP309300X Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico;  

Transporte (não enviou 
anexo I e documentação 
obirgatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3093301 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico;  

Transporte (não enviou 
anexo I e documentos 
obrigatórios) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 



SP3093565 Análise concluída Alimentação 
Transporte (anexo I e do-
cumentação obirgatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3093689 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico;  

Transporte (não envio 
anexo I nem documenta-
ção obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3093786 Análise concluída 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Transporte (não entregou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3093956 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Moradia (não atende os 
critérios); Transporte (não 
anexou negativa da em-
presa de transportes) 

Transporte (não 
anexou nega-
tiva da empresa 
de transportes) 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3094227 Análise concluída 

Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Moradia (não atende os 
critérios do Edital) e trans-
porte (não entregou anexo 
I e documentação obriga-
tória) -  

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3094316 Análise concluída Alimentação 
Transporte (não entregou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3094359 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico;  

Moradia (não atende os 
critérios do Edital) e 
Transporte (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3094481 Análise concluída 
Alimentação ; 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Transporte - (não entre-
gou anexo I e documenta-
ção obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3094936 Análise concluída Alimentação; 

Creche (Apoio aos Estu-
dantes Pais e Mães) (não 
atende os critérios); Mora-
dia (não atende os crité-
rios); Transporte (não 
anexou a negativa da em-
presa de transportes) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 



SP3094944 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Transporte: (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3094995 Análise concluída 
Alimentação ; 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Moradia (não atende os 
critérios do Edital) e trans-
porte (não entregou anexo 
I e documentação obriga-
tória) -  

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP309510X Análise concluída 
Apoio Didático-
Pedagógico;  

Transporte (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP309538X Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico;  

Transporte: (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP309555X Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico 

 Moradia (não cumpre os 
requisitos do edital); 
Transporte (sem docu-
mentação específica dos 
auxílios). 

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3095614 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico. 

Transporte:  (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória). 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3095703 Análise concluída 
Alimentação ; 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Transporte - (não entre-
gou anexo I e documenta-
ção obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP309572X Análise concluída 
Alimentação; 
Moradia;  

Transporte - documentos 
incompletos 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílios 

transporte  

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3095754 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Moradia (não atende os 
critérios); Transporte (não 
enviou anexo I e docu-
mentação obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 



SP3095819 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico;  

Transporte (não entregou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3095843 Análise concluída 
Alimentação ; 
Apoio Didático-
Pedagógico 

Moradia (não atende os 
critérios do Edital) e trans-
porte (não entregou anexo 
I e documentação obriga-
tória) -  

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3095878 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico;  

 Moradia (não cumpre os 
requisitos do edital); 
Transporte (não entregou 
anexo I e documentação 
obrigatória). 

Transporte -  
(não entregou 

anexo I e docu-
mentação obri-

gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3096581 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Transporte (não enviou 
anexo I e documentação 
obirgatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3096742 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Transporte (não enviou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3097153 Análise concluída Alimentação;  
Transporte (não entregou 
anexo I e documentação 
obrigatória) 

Transporte -  
(não entregou 
anexo I e docu-
mentação obri-
gatória). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

SP3097447 Análise concluída 
Alimentação; 
Apoio Didático-
Pedagógico; 

Transporte (faltou com-
provante por parte da em-
presa de transporte de 
que estudante não possui 
Passe Livre). 

Transporte (fal-
tou compro-
vante por parte 
da empresa de 
transporte de 
que estudante 
não possui 
Passe Livre). 

sim 
auxílio 

transporte 

Enviar pedido de recurso  via SUAP no período 
de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da docu-

mentação faltante. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3. Estudantes sem pendências com renda superior 

 

Se refere aos/às estudantes que tiveram sua análise concluída, mas ficaram com a renda per capita familiar acima de 1 salário mínimo e 
meio e, por isso, não poderão ser atendidos pelo Programa. 
 

Orientação: Nesses casos o/a estudante pode entrar com recurso desde que apresente novos documentos que indiquem alteração da 
situação de renda apresentada inicialmente. O pedido de recurso deve ser feito no período de 05 a 08 de maio diretamente no SUAP 
pelo seguinte caminho:  SUAP > Menu Atividades Estudantis > Serviço Social > Inscrição > Recurso contra o Resultado Preliminar, 
preencher o campo "Descrição e Justificativa" e anexar obrigatoriamente a documentação que comprove a alteração da situação. 

 

 

Matrícula Resultado Preliminar Pendências  
Re-

curso 
Motivo Orientações 

SP3026337 Análise concluída 
Indeferido - renda per capita 
superior 

sim 
renda supe-

rior 
Enviar pedido de recurso  via SUAP no período de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3030261 Análise concluída 
Indeferido - Renda per capita 
superior 

sim 
renda supe-

rior 
Enviar pedido de recurso  via SUAP no período de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3039048 Análise concluída 
Indeferido - renda per capita 
superior 

sim 
renda supe-

rior 
Enviar pedido de recurso  via SUAP no período de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3063518 Análise concluída 
Indeferido - renda per capita 
superior 

sim 
renda supe-

rior 
Enviar pedido de recurso  via SUAP no período de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3065847 Análise concluída 
Indeferida - renda per capita 
superior 

sim 
renda supe-

rior 
Enviar pedido de recurso  via SUAP no período de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3083926 Análise concluída 
Indeferido  - renda per capita 
superior 

sim 
renda supe-

rior 
Enviar pedido de recurso  via SUAP no período de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3086232 Análise concluída 
Indeferido - renda per capita 
superior 

sim 
renda supe-

rior 
Enviar pedido de recurso  via SUAP no período de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3089592 Análise concluída Renda Superior. sim 
Renda Su-

perior 
Enviar pedido de recurso  via SUAP no período de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3091007 Análise concluída 
Indeferido - renda per capita 
superior 

sim 
renda supe-

rior 
Enviar pedido de recurso  via SUAP no período de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3093662 Análise concluída 
Indeferida - renda per capita 
superior 

sim 
renda supe-

rior 
Enviar pedido de recurso  via SUAP no período de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3096173 Análise concluída 
INDEFERIDO - renda per ca-
pita superior 

sim 
renda supe-

rior 
Enviar pedido de recurso  via SUAP no período de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3097048 Análise concluída 
INDEFERIDO - renda per ca-
pita superior 

sim 
renda supe-

rior 
Enviar pedido de recurso  via SUAP no período de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 



SP3097579 Análise concluída 
Indeferido - renda per capita 
superior 

sim 
renda supe-

rior 
Enviar pedido de recurso  via SUAP no período de 05 e 08/05. Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

 

 

Tabela 4. Estudantes com pendências na documentação – Análise não concluída 

 

Se refere aos/às estudantes que não tiveram sua análise concluída devido à documentação incompleta 

Orientação: Para que a análise seja concluída o/a estudante deve entrar com recurso. Este pedido deve ser feito no período de 05 a 08 
de maio diretamente no SUAP pelo seguinte caminho:  SUAP > Menu Atividades Estudantis > Serviço Social > Inscrição > Recurso 
contra o Resultado Preliminar, preencher o campo "Descrição e Justificativa" e anexar obrigatoriamente a documentação pendente des-
crita na tabela abaixo para que a análise seja concluída. 

O tutorial para realizar o pedido de recurso está disponível no seguinte endereço https://cutt.ly/WnJJUG1 (Tutorial PAP, a partir da página 
14). 

ATENÇÃO: Caso os/as estudantes não entrem com recurso o pedido estará automaticamente INDEFERIDO. 

Matrícula Resultado Preliminar Auxílios deferidos Auxílios Indeferidos Pendências  Recurso Motivo Orientações 

SP146616X Análise não concluída     

RECURSO: Carteira de trabalho do 
pai: página com o último registro em 
carteira e a próxima página (em 
branco) e parcelas do seguro de-
semprego, CPF da irmã. 

sim  documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP1664212 Análise não concluída     
RECURSO: Parcelas do seguro-de-
semprego da estudante, Anexo II e 
carteira de trabalho da Evellyn.  

sim  documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP1673203 Análise não concluída   

Alimentação; Mora-
dia; Transporte  (não 
enviou anexo I e do-
cumentação obriga-
tória). - documentos 
incompletos. 

RECURSO: Anexar carteira de tra-
balho da estudante e cônjuge; 
Anexo IV; documentos referentes 
ao auxílio moradia e transporte. 

sim 
documentação e 

auxílios moradia e 
transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP1673955 Análise não concluída     
RECURSO: Anexo V ou carta de 
próprio punho.  

sim  documentação 
Enviar pedido de re-

curso  via SUAP no pe-
ríodo de 05 e 08/05. 



Obrigatório o envio da 
documentação faltante. 

SP1840738 Análise não concluída     

RECURSO: Mãe - No SUAP há 
anexado extrato previdenciário da 
mãe. Informar qual é a situação de 
trabalho.  Pai - falta Rg e CPF. 
Aluno - Holerite de janeiro e feve-
reiro/22 e comprovante bancário. 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP1930273 Análise não concluída   
Alimentação e 
Transporte (estu-
dante do PROEJA) 

RECURSO: RG e CPF esposa e fi-
lhos, Anexo II esposa, Anexo III es-
tudante, carteira de trabalho estu-
dante e esposa. 

sim  documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP1952072 Análise não concluída     

RECURSO: Pai: falta página (con-
trato de trabalho) onde está o último 
registro en carteira , com a data de 
saída e a página (contrato de traba-
lho) seguinte em branco. Mãe: falta 
página (contrato de trabalho) onde 
está o último registro em carteira , 
com a data de saída e a página 
(contrato de trabalho) seguinte em 
branco 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3004929 Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Transporte (do-
cumentação incom-
pleta). 

RECURSO: Anexo II do pai, da mãe 
e do estudante (explicitando o total 
de despesas e como elas são cus-
teadas), Anexo IV e comprovante 
de residência atualizado e docu-
mentos auxílio transporte (Anexo I e 
documentação obrigatória) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3008118 Análise não concluída     

RECURSO: Aluna - precisa anexar 
documentos que comprovem o valor 
da bolsa de iniciação cientifica e da 
bolsa estágio. Namorada - falta RG 
e CPF, carteira de trabalho: página 
de contrato de trabalho em branco ( 
dando sequência conforme a página 
que está com a data da saída). 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3012093 Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Moradia (docu-
mentação incom-
pleta); 

RECURSO: carteira de trabalho 
profissional - Página do último regis-
tro do contrato de trabalho e a pá-
gina seguinte (em branco); compro-
vante de residência com o endereço 
antigo (para auxílio moradia). 

sim 
documentação e 
auxílio moradia 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 



SP3016447 Análise não concluída     

RECURSO: CPF do pai, compro-
vante de residência atualizado, 
comprovante da aposentadoria do 
pai atualizado, Anexo II e carteira 
de trabalho do estudante e da mãe. 

sim  documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3025888 Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Transporte - 
documentos incom-
pletos; Auxílio Mora-
dia: fora dos critérios 
do edital.. 

RECURSO: Estudante - anexar 
comprovante de estágio; Transporte 
- Anexo I e comprovante da situa-
ção do bilhete de estudante. 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP302721X Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagógico 
- documentos incom-
pletos. 

RECURSO: Padrasto: falta holerite;   sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3027562 Análise não concluída 
Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; 

  
RECURSO: Páginas do Contrato de 
Trabalho da Carteira de Trabalho 
Profissional(Fátima) 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3028372 Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Transporte (do-
cumentação incom-
pleta) 

RECURSO: carteira de trabalho 
profissional do estudante; documen-
tos de identificação e comprovação 
de renda da noiva e documentação 
referente ao auxílio transporte.  

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3029328 Análise não concluída     

RECURSO: Aluna: Falta: Anexar o 
comprovante (constando o valor in-
dividual)  que a estudante recebe 
pela bolsa de iniciação científica e 
referente ao auxílio transporte (pre-
cisa anexar informação do órgão 
responsável) e cópia da carteira de 
trabalho (  página da foto, da qualifi-
cação civil, página do último registro 
, com a data de saída e a página 
seguinte em branco). Irmão - Falta: 
cópia da carteira de trabalho (pá-
gina da foto, da qualificação civil, 
página do último registro , com a 
data de saída e a página seguinte 
em branco). 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3040801 Análise não concluída   
Moradia - não ane-
xou o anexo para 
análise 

RECURSO: Aluno: Comprovante da 
Bolsa PIBID (mês de janeiro ou fe-
vereiro/2022. Se o estudante estiver 

sim 
documentação e 
auxílio moradia 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 



recebendo o seguro-desemprego, 
deverá anexar o documento com as 
parcelas e os valores. Mãe: deverá 
anexar o CNH na integra ou poderá 
anexar RG e CPF.   Irmã: anexar a 
certidão de nascimento na íntegra. 
Documentos referente ao auxílio 
moradia 

Obrigatório o envio da 
documentação faltante. 

SP3041727 Análise não concluída   

Apoio Didático-Peda-
gógico; Transporte 
(não entregou anexo 
I e documentação 
obrigatória) 

RECURSO: Página 14 da carteira 
de trabalho profissional e documen-
tos auxílio transporte (Anexo I e do-
cumentação obrigatória) 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3042227 Análise não concluída     

RECURSO: Aluna - falta carteira de 
trabalho (página do último registro 
em carteira e a página seguinte em 
branco)  e declaração de sem renda 
(Anexo II). Pai: Comprovante de 
renda do mês de janeiro ou feve-
reiro/22. 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3042715 Análise não concluída   
Alimentação - estu-
dante do curso PRO-
EJA. 

RECURSO: Comprovante de renda 
da estudante. 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3042839 Análise não concluída   

Creche (Apoio aos 
Estudantes Pais e 
Mães). Não cumpre 
os requiisitos do edi-
tal. 

RECURSO: Documentos de identifi-
cação da filha e do neto; documen-
tos de renda da estudante e da fi-
lha; comprovante de residência e 
comprovante bancário.  

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3042898 Análise não concluída     

RECURSO: Da filha de 18 anos: 
falta CPF e cópia da  carteira de tra-
balho (página da foto, da qualifica-
ção civil, página do último registro , 
com a data de saída e a página se-
guinte em branco) 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3042901 Análise não concluída   
Apoio Didático-Peda-
gógico (documenta-
ção incompleta) 

RECURSO: CPF e RG de todas as 
pessoas que moram com a estu-
dante, comprovantes de renda da 
estudante e de todos que moram 
com ela; comprovante de residência 
e comprovante bancário.  

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3043169 Análise não concluída   
Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; 

RECURSO: Comprovante de renda 
(pais)/dados bancários 

sim documentação 
Enviar pedido de re-

curso  via SUAP no pe-
ríodo de 05 e 08/05. 



Obrigatório o envio da 
documentação faltante. 

SP3043495 Análise não concluída     RECURSO: RG do irmão.  sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3044564 Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Moradia (docu-
mentação incom-
pleta) 

RECURSO: Comprovante de resi-
dência em nome de terceiros; pági-
nas da carteira de trabalho profissi-
onal da mãe e descritivo das despe-
sas. SOLICITAR COMPROVANTE 
BANCÁRIO APÓS CLASSIFICA-
ÇÃO.  

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP304467X Análise não concluída     
RECURSO: mãe - holerite atuali-
zado 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3045153 Análise não concluída     

RECURSO: Mãe -  Cópia da car-
teira de trabalho (  página da foto, 
da qualificação civil, página do úl-
timo registro , com a data de saída 
e a página seguinte em branco) e 
declaração de sem renda. Pai (hole-
rite de janeiro ou fevereiro/22). 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3045536 Análise não concluída     

RECURSO: RG e CPF do pai, 
Anexo II do estudante, Anexo III do 
pai, carteira de trabalho do estu-
dante e do pai, comprovante bancá-
rio. 

sim  documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3046478 Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagógico 
(documentação in-
completa) 

RECURSO: Página do último con-
trato de trabalho e a página se-
guinte (em branco) da carteira de 
trabalho profissional do pai. 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3047687 Análise não concluída   
Transporte - não 
anexou o anexo para 
análise 

RECURSO: Aluno: da carteira de 
trabalho (página da qualificação ci-
vil, página do último registro em car-
teira , com a data de saída e a pá-
gina seguinte em branco). Pai:  
comprovante de renda do mês de 
janeiro ou fevereiro/2022. Docu-
mentos exigidos para análise do au-
xílio transporte (anexo I e documen-
tação obrigatória) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 



SP3047989 Análise não concluída     

RECURSO: carteira de trabalho do 
estudante: página com o último re-
gistro em carteira e a próxima pá-
gina (em branco) e documentos au-
xílio transporte (anexo I e documen-
tação obrigatória) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3048675 Análise não concluída   

Alimentação; Trans-
porte (não entregou 
anexo I e documen-
tação obrigatória). 

RECURSO: Página do contrato de 
trabalho da carteira de trabalho pro-
fissional (estudante) e  documentos 
auxílio transporte (Anexo I e docu-
mentação obrigatória) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3050441 Análise não concluída     
RECURSO: Anexo III do estudante 
e documentos auxílio moradia e au-
xílio transporte 

sim  documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP305134X Análise não concluída   
Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; 

RECURSO: CPF do pai; carteira de 
trabalho do estudante; dados ban-
cários 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3051919 Análise não concluída     

RECURSO: Faltando documentos: 
estudante - anexo III, Páginas car-
teira de trabalho profissional, Anexo 
IV e documentos auxílio moradia e 
auxílio transporte -  

sim 
documentação e 

auxílios moradia e 
transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3055868 Análise não concluída 

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Creche (Apoio 
aos Estudantes 
Pais e Mães);  

 Moradia (não 
atende os critérios 
do Edital) 

RECURSO: Página do último con-
trato de trabalho e a página se-
guinte (em branco) da carteira de 
trabalho profissional. 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3056228 Análise não concluída   Moradia; 
RECURSO: Falta comprovante de 
residência com o endereço atual. 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3056872 Análise não concluída 

Alimentação e 
Transporte (Auxílio 
Transporte conce-
dido neste semes-
tre. O estudante de-
verá informar a 
equipe da Assistên-
cia Estudantil caso 
consiga obter o 
Passe Livre. 

  
RECURSO: Aluno - declaração de 
sem renda (anexo II) e declaração 
de ajuda de custo (anexo IV) 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 



SP3057917 Análise não concluída   
Transporte - não 
anexou o anexo para 
análise 

RECURSO: Da aluna: falta CPF, da 
carteira de trabalho (página da foto 
e a qualificação civil) e declaração 
de sem renda (anexo II). Documen-
tos exigidos para análise do auxílio 
transporte 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3060659 Análise não concluída     

Aluna - Cópia da carteira de traba-
lho (  página da foto, da qualificação 
civil, página do último registro , com 
a data de saída e a página seguinte 
em branco) e declaração de sem 
renda. Mãe: Cópia da carteira de 
trabalho (  página da foto, da qualifi-
cação civil, página do último registro 
, com a data de saída e a página 
seguinte em branco) e comprovante 
bancário.  Mãe: Cópia da carteira de 
trabalho (  página da foto, da qualifi-
cação civil, página do último registro 
, com a data de saída e a página 
seguinte em branco) e declaração 
de sem renda. Mãe: Cópia da car-
teira de trabalho (  página da foto, 
da qualificação civil, página do úl-
timo registro , com a data de saída 
e a página seguinte em branco) e 
declaração de trabalho informal ou 
autônomo. Irmão (16 anos); Falta 
Rg e CPF. Irmão (20 anos):  Cópia 
da carteira de trabalho (  página da 
foto, da qualificação civil, página do 
último registro , com a data de saída 
e a página seguinte em branco) e 
declaração de sem renda. Mãe: Có-
pia da carteira de trabalho (  página 
da foto, da qualificação civil, página 
do último registro , com a data de 
saída e a página seguinte em 
branco) e declaração de sem renda. 

sim  documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3063739 Análise não concluída   
Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Transporte; 

RECURSO: Documentos compro-
batórios para auxílio transporte 
(anexo I e documentação obrigató-
ria), Anexo II e carteira de trabalho 
profissional da mãe, comprovante 
de residência no nome da estudante 
ou da mãe. 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 



SP3064255 Análise não concluída     

RECURSO: Anexo II e carteira de 
trabalho de todos os membros da 
família, declaração do gasto médio 
mensal das despesas familiares e 
como os mesmos têm sido custea-
dos e documentos auxílio transporte 
(anexo I e documentação obrigató-
ria) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3064387 Análise não concluída   

Transporte (não en-
tregou anexo I e do-
cumentação obriga-
tória); Moradia (sem 
documentação espe-
cífica dos auxílios). 

RECURSO: Anexo II. documentos 
para análise auxílio moradia e auxí-
lio transporte conforme consta no 
Edital 

sim 
documentação e 

auxílios moradia e 
transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3065081 Análise não concluída     
RECURSO: Comprovante de renda 
(núcleo familiar) 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3065669 Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagógico 
- documentos incom-
pletos 

RECURSO: Anexar Carteira de Tra-
balho do padrasto e da mãe. 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3065839 Análise não concluída     

RECURSO:Faltando documentos: 
mãe - verso RG, páginas carteira de 
trabalho profissional e anexo III; pai 
- frente RG, páginas carteira de tra-
balho profissional e anexo III; irmã - 
frente RG e holerite e documentos 
auxílio transporte (anexo I e docu-
mentação obrigatória) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3066258 Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagógico 
- documentos incom-
pletos 

RECURSO: RG incompleto e falta 
de CPF da estudante, da mãe e do 
irmão; holerite dos pais desatualiza-
dos. 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3067408 Análise não concluída     

RECURSO: comprovante de resi-
dência atualizado, Anexo III, carteira 
de trabalho do pai e documentos 
auxílio transporte (anexo I e docu-
mentação obrigatória) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3067823 Análise não concluída   
Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; 

RECURSO: Documentação incon-
clusva se estudante ainda recebe 
pensão ou não.  

sim documentação 
Enviar pedido de re-

curso  via SUAP no pe-
ríodo de 05 e 08/05. 



Obrigatório o envio da 
documentação faltante. 

SP3071189 Análise não concluída   
Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; 

RECURSO: Comprovante de renda 
(salário-base) mãe 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP307210X Análise não concluída     

RECURSO: Comprovante de resi-
dência no nome de terceiros. Falta 
documentos referentes ao auxílio 
transporte. (anexo I e documenta-
ção obirgatória) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP307238X Análise não concluída     

RECURSO: RG e CPF da mãe e da 
sobrinha, comprovante bancário, 
comprovante de endereço atuali-
zado, holerith/contracheque da 
mãe. 

sim  documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3072533 Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Transporte (do-
cumentção incom-
pleta) 

RECURSO: Comprovantes de 
renda atualizados da mãe; compro-
vante bancário com dados de agên-
cia e conta e  esclarecimentos so-
bre a pensão e documentos auxílio 
transporte (anexo I e documentação 
obrigatória) 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3072746 Análise não concluída   

Transporte (não en-
viou anexo I e docu-
mentação obrigató-
ria) 

RECURSO:  Anexo II do estudante, 
Anexo III da mãe, carteira de traba-
lho do estudante e da mãe e docu-
mentos auxílio transporte (anexo I e 
documentação obrigatória) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3073475 Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Transporte (do-
cumentação incom-
pleta); 

RECURSO: Página do último regis-
tro de contrato de trabalho e a pá-
gina seguinte (em branco) da car-
teira de trabalho profissional do es-
tudante e carteira de trabalho profis-
sional do irmão e documentação au-
xílio transporte 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3073688 Análise não concluída     

Estudante: Precisa anexar compro-
vante do antigo endereço (para ana-
lisar o auxílio moradia). Se atentar 
ao que está sendo pedido no Edital  
022/2022 do PAP  

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3073751 Análise não concluída     

RECURSO: CPF do pai, compro-
vante de residência atualizado, ho-
lerite/contracheque do pai e da mãe 
atualizado, carteira de trabalho do 
estudante e do irmão. 

sim  documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 



SP3075231 Análise não concluída     

RECURSO: Termo de rescisão do 
último contrato de trabalho da irmã 
e respectivas parcelas do seguro-
desemprego, carta de próprio punho 
da mãe indicando registro da situa-
ção da carteira de trabalho em 
aberto, comprovante referente à 
renda do pai de acordo com o Edital 
022/2022, comprovante bancário. 

sim  documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3075346 Análise não concluída   
Moradia (não atende 
os critérios do Edital) 

RECURSO: Anexo II do irmão, car-
teira de trabalho:página da foto e 
qualificação civil do irmão, compro-
vante bancário e documentação au-
xílio transporte (anexo I e documen-
tação obrigatória) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3075796 Análise não concluída     
RECURSO: Anexo II e carteira de 
trabalho do estudante, contrato de 
aluguel ou Anexo VI. 

sim  documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3076342 Análise não concluída   

Transporte - (não en-
tregou anexo I e do-
cumentação obriga-
tória 

RECURSO: Pai -  holerite de janeiro 
ou fevereiro/22. Ou anexar os três 
últimos (dezembro/2021, janeiro/22 
e fevereiro/22 , para tirar médias 
dos 3 últimos. documentos obrigató-
rios para análise do auxílio trans-
porte 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3077012 Análise não concluída     

RECURSO: Documentação dos fa-
miliares que residem com a estu-
dante ou declaração de que reside 
sozinha, Anexo II e carteira de tra-
balho da estudante, comprovante 
bancário com dados da estudante. 

sim  documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3079988 Análise não concluída   

Alimentação (não 
entregou documen-
tação necessária); 
Moradia (não cum-
pre os requisitos do 
edital). 

RECURSO: Página do último regis-
tro de contrato de trabalho e a pá-
gina seguinte (em branco) da car-
teira de trabalho profissional da mãe 
e Anexo III da mãe. 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3080803 Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Creche (Apoio 
aos Estudantes Pais 
e Mães); Transporte: 
(não enviou anexo I 
e documentação 

RECURSO: Esposa: Anexo II; Estu-
dante: Documento com parcelas do 
seguro desemprego; Auxílio trans-
porte (não enviou anexo I e docu-
mentação obrigatória). 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 



obrigatória). docu-
mentos incompletos. 
MORADIA: fora dos 
critérios do edital. 

SP3082181 Análise não concluída   
Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; 

RECURSO: Páginas contrato de 
trabalho da carteira de trabalho pro-
fissional (Jussara e Andressa), 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP308325X Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Transporte - 
documentos incom-
pletos 

RECURSO: CPF da mãe e docu-
mentos auxílio transporte (anexo I e 
documentação obirgatória) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3084183 Análise não concluída     

RECURSO: Declaração atualizada 
comprobatória de percepção de ren-
dimentos assinada pelo(a) conta-
dor(a) - DECORE. da mãe e do pai. 

sim  documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3086097 Análise não concluída     

RECURSO: Anexo II e carteira de 
trabalho da estudante e do marido e 
documentos auxílio transporte 
(anexo I e documentação obrigató-
ria) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3086488 Análise não concluída   
Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Moradia; 

RECURSO: Pai - Carteira de traba-
lho - anexar  a página seguinte ao 
último contrato de trabalho (em 
branco); Moradia: anexar compro-
vante de endereço de origem em 
nome do estudante ou pai. 

sim 
documentação e 
auxílio moradia  

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3086551 Análise não concluída     

RECURSO: Aluno: Falta ( holerite 
do mês de dezembro/21, para poder 
tirar a média com os outros holerites 
de janeiro e fevereiro/22 anexados 
pelo estudante. 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3086844 Análise não concluída     

RECURSO: Carteira de trabalho da 
mãe: página com o último registro 
em carteira e a próxima página (em 
branco), comprovante bancário com 
identificação do banco e documen-
tos auxílio transpore (anexo I e do-
cumentação obrigatória) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3086861 Análise não concluída     
RECURSO: Faltando documentos: 
estudante - dados bancários; es-
poso - holerite e filha: verso do RG 

sim documentação 
Enviar pedido de re-

curso  via SUAP no pe-
ríodo de 05 e 08/05. 



Obrigatório o envio da 
documentação faltante. 

SP3088197 Análise não concluída   

Apoio Didático-Peda-
gógico; Creche 
(Apoio aos Estudan-
tes Pais e Mães): do-
cumentos incomple-
tos. 

RECURSO: Documento de identifi-
cação do companheiro e filhos; Car-
teira de trabalho completa e anexo 
II da estudante; carteira de trabalho 
e anexo III do companheiro; com-
provante com dados bancários. 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3088235 Análise não concluída   

Apoio Didático-Peda-
gógico; Creche 
(Apoio aos Estudan-
tes Pais e Mães); 

RECURSO: Comprovante de renda 
(estudante) - páginas carteira de 
trabalho e anexos 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3088596 Análise não concluída   
Moradia. Não cum-
pre os requisitos do 
edital. 

RECURSO: Comprovante de renda 
da mãe, comprovante de endereço 
válido, documentos referentes a au-
xílio moradia e transporte.  

sim 
documentação e 

auxílios moradia e 
transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3088821 Análise não concluída   

Alimentação; Mora-
dia; Transporte (do-
cumentação incom-
pleta); 

RECURSO: Comprovante de renda 
do pai e  documentação referente 
aos auxíios moradia e transporte. 

sim 
documentação e 

auxílios moradia e 
transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP308888X Análise não concluída   
Alimentação; Trans-
porte (documentação 
incompleta); 

RECURSO: Páginas da foto e da 
qualificação civil da carteira de tra-
balho profissional do pai e docu-
mentos auxílio transporte (anexo I e 
documentação obirgatória) 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3089568 Análise não concluída   
Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; 

RECURSO: Página do contrato de 
trabalho da carteira de trabalho pro-
fissional (mãe), página 13 da car-
teira de trabalho profissional (pai) 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3089606 Análise não concluída   
Alimentação; Trans-
porte: documentos 
incompletos; 

RECURSO: Carteria de trabalho e 
Anexo II da mãe; Anexo do auxílio 
transporte. (anexo I) e documenta-
ção obrigatória.  

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP309006X Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Transporte 
(não enviou anexo I 
e documentação 
obrigatória) 

RECURSO: Documentos de renda 
de toda a família e do auxílio trans-
porte. (anexo I e documentação 
obrigatória) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 



SP3090205 Análise não concluída     
RECURSO: Do companheiro falta: 
holerite do mês de janeiro ou feve-
reiro/22. 

sim documentação  

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP309037X Análise não concluída     

RECURSO: Holerites atualizados 
da estudante e do marido; compro-
vante bancário válido e documenta-
ção específica dos auxílios moradia 
e transporte.  

sim 
documentação e 

auxílios moradia e 
transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3090469 Análise não concluída     

RECURSO: Falta o holerite do pai 
do mês de dezembro/21 para tirar 
uma média de salário, conforme 
está no edital. 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP309068X Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Transporte (do-
cumentação incom-
pleta) 

RECURSO: Falta página da qualifi-
cação civil da carteira de trabalho 
profissional da estudante e docu-
mentos de renda do irmão e docu-
mentos auxílio transporte (Anexo I e 
documentação obrigatória) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP309071X Análise não concluída     

RECURSO: Faltando documentos: 
Estudante - comprovante de resi-
dência, comprovante dados bancá-
rios e documentos de renda de 
acordo com situação, conforme 
consta no Edital SPO 022/2022; es-
posa - RG/CPF e documentos de 
renda conforme consta no Edital 
SPO 022/2022; Enteado - RG/CPF 
e filho: RG;CPF 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3090736 Análise não concluída     

RECURSO: Anexo II e carteira de 
trabalho do estudante e da mãe, de-
claração do gasto médio mensal 
das despesas familiares e como os 
mesmos têm sido custeados. 

sim  documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3091082 Análise não concluída   
Moradia - não ane-
xou o anexo para 
análise 

RECURSO: Aluno - declaração de 
trabalho autônomo/informal não in-
seriu o valor que recebe. Documen-
tos referente ao auxílio moradia 

sim 
documentação e 
auxílio moradia 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3091236 Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Moradia; Trans-
porte (não entregou 

RECURSO: páginas carteira de tra-
balho, anexo II e VI e documenta-
ção auxílio transporte (anexo I e do-
cumentação obrigatória). 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 



anexo I e documen-
tação obrigatória); 

SP3091368 Análise não concluída   

Moradia e transporte 
- Não entregou os 
anexos conforme 
edital para análise 

RECURSO: Do estudante: O com-
provante bancário precisa constar 
número da agência e da conta, car-
teira de trabalho (página da foto, da 
qualificação civil, página do último 
registro , com a data de saída e a 
página seguinte em branco) e de-
claração de trabalho informal / autô-
nomo conforme o Edital 022/2022. 
Da esposa: RG e CPF, carteira de 
trabalho (página da foto, da qualifi-
cação civil, página do último registro 
, com a data de saída e a página 
seguinte em branco) e declaração 
de  sem renda ou desempregada 
conforme o Edital 022/2022. Docu-
mentos necessários para análise 
auxílio moradia e transporte 

sim 
documentação e 

auxílios moradia e 
transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3091414 Análise não concluída   
Alimentação: docu-
mento incompleto; 

RECURSO: Renda atualizada da 
mãe (ANEXO III), comprovante de 
pensão e dados bancários. Aten-
ção: Comprovante bancário (conta 
estudante) 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3091431 Análise não concluída     

RECURSO: Mãe: cópia da carteira 
de trabalho (página da foto, da qua-
lificação civil, página do último re-
gistro, com a data de saída e a pá-
gina seguinte em branco) e falta 
comprovante atual do recebimento 
da pensão alimentícia. 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP309166X Análise não concluída   

Alimentação - docu-
mentos incompletos; 
Moradia - fora dos 
critérios do edital. 

RECURSO: RG e CPF da irmã. sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3091821 Análise não concluída   
Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; 

RECURSO: páginas carteira de tra-
balho profissional e anexo II (pai) 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3091961 Análise não concluída   
Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-

RECURSO: Página do último regis-
tro de contrato de trabalho e a se-
guinte (em branco) da carteira de 
trabalho profissional e estimativa de 

sim documentação 
Enviar pedido de re-

curso  via SUAP no pe-
ríodo de 05 e 08/05. 



gico; Moradia (docu-
mentação incom-
pleta); 

renda da mãe, termo de rescisão e 
comprovante das parcelas de se-
guro desemprego do irmão e docu-
mentos auxílio moradia 

Obrigatório o envio da 
documentação faltante. 

SP3092046 Análise não concluída   
Alimentação; Trans-
porte; 

RECURSO: Pai - declaração de tra-
balhador informal (Anexo III) e do-
cumenos auxílio transporte (Anexo I 
e documentação obrigatória); Dados 
bancário no nome do estudante. 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3092071 Análise não concluída     
RECURSO: e-mail enviado a estu-
dante no dia 26/04/22 solicitando 
esclarecimentos sobre sua situação.  

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3092135 Análise não concluída   
Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; 

RECURSO: páginas carteira de tra-
balho profissional (mãe) 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3092437 Análise não concluída     

RECURSO: Mãe- Cópia da carteira 
de trabalho ( página da foto, da qua-
lificação civil, página do último re-
gistro , com a data de saída e a pá-
gina seguinte em branco) e declara-
ção de trabalho autônomo.  Prima ( 
rg, cpf ou certidão de nascimento). 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3092691 Análise não concluída   

Transporte - (não en-
tregou anexo I e do-
cumentação obriga-
tória) 

RECURSO: Esposa -  Cópia da car-
teira de trabalho ( página do último 
registro , com a data de saída e a 
página seguinte em branco). Docu-
mentos auxílio transporte - anexo I 
e documentação obrigatória 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3092721 Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Moradia; Trans-
porte (documentação 
incompleta); 

RECURSO: Anexo II. sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3092798 Análise não concluída Alimentação 
Transporte (possui 
gratuidade) 

RECURSO: Páginas da carteira de 
trabalho profissional (estudante) 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3092844 Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Creche (Apoio 
aos Estudantes Pais 

RECURSO: carteira de trabalho 
profissional do estudante e da es-
posa; descritivo das despesas men-
sais e como elas são ccusteadas e 

sim 
documentação e 

auxílios moradia e 
transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 



e Mães); Moradia; 
Transporte (docu-
mentação incom-
pleta). 

documentação referente aos auxí-
lios transporte e moradia.  

Obrigatório o envio da 
documentação faltante. 

SP3092933 Análise não concluída     

RECURSO: holerite/contracheque 
da estudante, Anexo III do pai e car-
teira de trabalho: página com o úl-
timo registro em carteira e a pró-
xima página (em branco), compro-
vante que deu entrada na aposenta-
doria ou carta de próprio punho e 
documentos auxílio transporte 
(anexo I e documentação obirgató-
ria) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3094049 Análise não concluída   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Moradia; Trans-
porte; 

RECURSO: Estudante - rescisão do 
último contrato de trabalho;  ende-
reço de Campinas e comprovante 
da situação do transporte. 

sim 
documentação e 

auxílios moradia e 
transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3094057 Análise não concluída   

Alimentação; Mora-
dia; Transporte:  
(não enviou anexo I 
e documentação 
obrigatória) docu-
mentos incompletos. 

RECURSO: comprovante de ende-
reço e dados bancários; documen-
tos dos auxílios moradia e trans-
porte. 

sim 
documentação e 

auxílios moradia e 
transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3094171 Análise não concluída     

RECURSO:  comprovante da resi-
dência atual, contrato de aluguel, 
páginas da carteira de trabalho: úl-
timo contrato e página seguinte em 
branco, Anexo IV ou declaração da 
média mensal de gastos e como os 
mesmos têm sido custeados e auxí-
lio transporte (não enviou anexo I e 
documentação obrigatória). 

sim  
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3094243 Análise não concluída     

RECURSO: Declaração com o 
gasto médio mensal das despesas 
familiares e como os mesmos têm 
sido custeados. 

sim  documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3094448 Análise não concluída     

RECURSO: Da aluna - compro-
vante bancário (precisa constar , 
nome do banco , número da agên-
cia e da conta). Pai  - holerite de ja-
neiro ou fevereiro/22 e do irmão - 
holerite de janeiro ou fevereiro/22 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 



SP3094561 Análise não concluída   

Transporte - (não en-
tregou anexo I e do-
cumentação obriga-
tória) 

RECURSO: Do estudante: Falta ho-
lerite do mês de janeiro ou fevereiro 
de 2022. Documentos para análise 
do auxílio transporte 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3094669 Análise não concluída     

RECURSO: Faltando documentos: 
estudante - anexo III e páginas da 
carteira de trabalho profissional; 
companheira - RG/CPF,  Anexo III e 
páginas carteira de trabalho (página 
qualificação civil e página 13) 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3094901 Análise não concluída   

Apoio Didático-Peda-
gógico; Transporte 
(não entregou anexo 
I e documentação 
obrigatória); 

RECURSO: páginas carteira de tra-
balho profissional e anexo II (estu-
dante) e e documentos auxílio 
transporte (Anexo I e documentação 
obrigatória) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3094952 Análise com pendências   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Transporte 
(não enviou anexo I 
e documentação 
obrigatória): docu-
mentos incompletos. 

RECURSO: PAI - declaração atuali-
zada 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

comprobatória de percepção de ren-
dimentos assinada pelo(a) conta-
dor(a) - DECORE; Transporte (não 
enviou anexo I e documentação 
obrigatória). 

SP3094987 Análise com pendências   
Transporte: foi con-
cedido gratuidade. 

RECURSO: RG ou certidão de nas-
cimento (Théo) 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3095037 Análise com pendências   

Alimentação; Apoio 
Didático-Pedagó-
gico; Transporte 
(não enviou anexo I 
e documentação 
obrigatória): docu-
mentos incompletos. 

RECURSO: Comprovante de renda 
do padrasto, dados bancários com 
nome do banco e documentos do 
auxílio transporte. (anexo I e docu-
mentação obirgatória) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3095118 Análise com pendências   

Moradia (não atende 
os critérios); Trans-
porte (não preen-
cheu o anexo obriga-
tório) 

RECURSO: estudante - anexo II; 
Mãe: Anexo II 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3095185 Análise com pendências     

RECURSO: Anexo II do estudante, 
comprovante de residência atuali-
zado, comprovante bancário com os 
dados do banco e do estudante e 
documentos auxílio transporte 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 



(anexo I e documentação obrigató-
ria) 

SP309541X Análise com pendências     
RECURSO: Página 14 da Carteira 
de trabalho profissional(estudante) 
e anexo II. 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3095584 Análise com pendências     
RECURSO: Aluna - comprovante 
bancário.  Maria Eduarda - RG / 
CPF ou certidão de nascimento. 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP309605X Análise com pendências     

RECURSO: carteira de trabalho 
profissional do padrasto e negativa 
da empresa de transporte para a 
concessão do Passe Livre.   

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3096238 Análise com pendências     

RECURSO: RG do pai, Anexo II e 
carteira de trabalho do marido e do 
pai, comprovante bancário com da-
dos do banco. 

sim  documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3096301 Análise com pendências     

RECURSO: Faltando documentos: 
estudante - anexo II e páginascar-
teira de trabalho profissional, com-
provante dados bancários e auxílio 
transporte; Mãe: holerite janeiro ou 
fevereiro  

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3096513 Análise com pendências     
RECURSO: Declaração de ajuda de 
custo (anexo IV), conforme Edital do 
PAP 022/22 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP309653X Análise com pendências     

RECURSO: carteira de trabalho 
profissional da estudante e docu-
mentos referentes ao auxílio trans-
porte. (anexo I e documentação 
obirgatória) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3096807 Análise com pendências     

RECURSO: comprovante bancário, 
comprovante de residência do an-
tigo e atual, contrato de aluguel e 
documentos auxílio transporte 
(anexo I e documentação obirgató-
ria) 

sim 
documentação e 
auxílio transporte 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 



SP3096891 Análise com pendências     

RECURSO: Aluno: Cópia da car-
teira de trabalho (  página da foto, 
da qualificação civil, página do úl-
timo registro , com a data de saída 
e a página seguinte em branco) e 
declaração de sem renda. Mãe: Có-
pia da carteira de trabalho (  página 
da foto, da qualificação civil, página 
do último registro , com a data de 
saída e a página seguinte em 
branco) e declaração de sem renda. 
Pai:  Cópia da carteira de trabalho (  
página da foto, da qualificação civil, 
página do último registro , com a 
data de saída e a página seguinte 
em branco) e declaração de sem 
renda. Irmão: Cópia da carteira de 
trabalho (  página da foto, da qualifi-
cação civil, página do último registro 
, com a data de saída e a página 
seguinte em branco) e declaração 
de sem renda e da irmã (12 anos): 
RG e CPF / certidão de nascimento. 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

SP3097102 Análise com pendências     

RECURSO: Aluno - falta: compro-
vante bancário, declaração de sem 
renda (anexo II) e cópia da carteira 
de trabalho: página da foto, da qua-
lificação civil, página do último re-
gistro , com a data de saída e a pá-
gina seguinte em branco. Da mãe: 
RG, CPF, declaração de sem renda 
(anexo II) e cópia da carteira de tra-
balho: página da foto, da qualifica-
ção civil, página do último registro , 
com a data de saída e a página se-
guinte em branco e da irmã: RG, 
CPF, declaração de sem renda e 
cópia da carteira de trabalho: pá-
gina da foto, da qualificação civil, 
página do último registro , com a 
data de saída e a página seguinte 
em branco 

sim documentação 

Enviar pedido de re-
curso  via SUAP no pe-

ríodo de 05 e 08/05. 
Obrigatório o envio da 

documentação faltante. 

 

 

 



Tabela 5. Estudantes que já são participantes do Programa de Auxílio Permanência (PAP) 

 

A lista abaixo indica os (as) estudantes que já são participantes do Programa de Auxílio Permanência e, por essa razão, tiveram seus 
pedidos indeferidos pois não são o público-alvo do edital SPO 022/2022. 

 

 

Resultado Preliminar Matrícula Recurso Justificativa 

Indeferido SP1467379 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP1563793 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP1571109 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP1572776 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP1642537 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP1760483 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP1766279 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP1766457 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP1766996 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP1767046 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP194035X Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP1951955 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3004481 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3005291 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3005488 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3006921 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3008088 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3012131 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3012361 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3012549 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3013316 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3013481 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3013766 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3015149 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3017192 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3021572 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 



Indeferido SP3024318 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3025161 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3026167 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3026213 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP302623X Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3026604 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3026655 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3026701 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3027309 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3027449 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3029026 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3029433 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3029701 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3030083 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3031446 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3031888 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3032175 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3032388 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3032965 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3033945 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3034801 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP303691X Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3037037 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3037495 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3037657 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3037771 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3038653 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3039986 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP304033X Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3040631 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3040828 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP304095X Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3041042 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 



Indeferido SP3041093 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP304114X Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3042961 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3043711 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3044432 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3044483 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3045111 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3045285 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3045315 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3045331 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3045374 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3045951 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3046222 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP304646X Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3047695 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3048012 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3049159 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3049175 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3051579 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3052133 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3053709 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3054632 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3054713 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3054837 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3056104 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3057551 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3057771 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3059383 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3062392 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3062791 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3062937 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP306302X Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3063968 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 



Indeferido SP3064051 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3064174 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3064301 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3064611 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3064913 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3065251 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3065707 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3065821 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3065898 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP306610X Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3066274 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3066789 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3067131 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP306770X Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP306932X Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP306946X Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3069753 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3070085 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3070107 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3070565 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3071596 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3072762 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3073025 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3073041 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3073068 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3073122 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3073173 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3074099 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3074404 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3075371 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3076211 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3076261 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP307644X Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 



Indeferido SP3080528 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3081443 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3081559 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3081826 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3082172 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP308244X Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3083047 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3083179 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3083195 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3083497 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3083535 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3083667 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3085791 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3086071 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3086569 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3092577 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP309295X Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3094618 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3095134 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

Indeferido SP3095312 Não Não é público-alvo do edital SPO 022/2022 

 

 

 

 

Tabela 6. Estudantes que não enviaram NENHUMA documentação obrigatória, conforme consta no Edital SPO 022/2022 

 

A lista abaixo indica os (as) estudantes que não realizaram o envio da documentação obrigatória para análise e, por essa razão, tiveram 
seus pedidos indeferidos conforme item 12.3 do edital SPO 022/2022. 

 

Resultado Preliminar Matrícula Recurso 

Indeferido SP1464116 Não 

Indeferido SP1672479 Não 

Indeferido SP1741365 Não 



Indeferido SP1930265 Não 

Indeferido SP195198X Não 

Indeferido SP3004449 Não 

Indeferido SP3005071 Não 

Indeferido SP3007375 Não 

Indeferido SP3010643 Não 

Indeferido SP3011127 Não 

Indeferido SP3012174 Não 

Indeferido SP3013251 Não 

Indeferido SP3016391 Não 

Indeferido SP3016471 Não 

Indeferido SP3020134 Não 

Indeferido SP3021629 Não 

Indeferido SP302573X Não 

Indeferido SP3026302 Não 

Indeferido SP3027597 Não 

Indeferido SP3029999 Não 

Indeferido SP3033759 Não 

Indeferido SP303688X Não 

Indeferido SP3037762 Não 

Indeferido SP3038556 Não 

Indeferido SP3041166 Não 

Indeferido SP3042693 Não 

Indeferido SP3042928 Não 

Indeferido SP3042995 Não 

Indeferido SP3043011 Não 

Indeferido SP3043819 Não 

Indeferido SP3044866 Não 

Indeferido SP3045064 Não 

Indeferido SP3045421 Não 

Indeferido SP3045544 Não 

Indeferido SP3049558 Não 

Indeferido SP3049981 Não 



Indeferido SP3050343 Não 

Indeferido SP3050351 Não 

Indeferido SP3051374 Não 

Indeferido SP3053059 Não 

Indeferido SP3057208 Não 

Indeferido SP3059766 Não 

Indeferido SP3061736 Não 

Indeferido SP3061957 Não 

Indeferido SP3062376 Não 

Indeferido SP3063861 Não 

Indeferido SP306400X Não 

Indeferido SP3064409 Não 

Indeferido SP3064654 Não 

Indeferido SP3065146 Não 

Indeferido SP3065286 Não 

Indeferido SP3066096 Não 

Indeferido SP3066134 Não 

Indeferido SP3066347 Não 

Indeferido SP3068391 Não 

Indeferido SP306848X Não 

Indeferido SP3069524 Não 

Indeferido SP3071286 Não 

Indeferido SP3072339 Não 

Indeferido SP3072495 Não 

Indeferido SP3072738 Não 

Indeferido SP3073149 Não 

Indeferido SP3073211 Não 

Indeferido SP307532X Não 

Indeferido SP3079597 Não 

Indeferido SP3080935 Não 

Indeferido SP3081231 Não 

Indeferido SP3081354 Não 

Indeferido SP3082415 Não 



Indeferido SP3083071 Não 

Indeferido SP3083128 Não 

Indeferido SP3083365 Não 

Indeferido SP3083527 Não 

Indeferido SP3083608 Não 

Indeferido SP3083772 Não 

Indeferido SP3084639 Não 

Indeferido SP3085236 Não 

Indeferido SP3085546 Não 

Indeferido SP3086151 Não 

Indeferido SP3087417 Não 

Indeferido SP3088642 Não 

Indeferido SP308924X Não 

Indeferido SP3089282 Não 

Indeferido SP3089444 Não 

Indeferido SP3091899 Não 

Indeferido SP3092089 Não 

Indeferido SP3092453 Não 

Indeferido SP3092763 Não 

Indeferido SP3093239 Não 

Indeferido SP3093671 Não 

Indeferido SP3093824 Não 

Indeferido SP3093948 Não 

Indeferido SP3094146 Não 

Indeferido SP3094324 Não 

Indeferido SP3094375 Não 

Indeferido SP3094421 Não 

Indeferido SP3094642 Não 

Indeferido SP3094782 Não 

Indeferido SP3094871 Não 

Indeferido SP309488X Não 

Indeferido SP3095061 Não 

Indeferido SP3095223 Não 



Indeferido SP3095231 Não 

Indeferido SP3095959 Não 

Indeferido SP3096483 Não 

Indeferido SP3096653 Não 

Indeferido SP3097064 Não 

 

 

Tabela 7. Estudantes com matrícula irregular 

 

A lista abaixo apresenta os(as) estudantes com matrícula irregular e, por essa razão, tiveram seus pedidos indeferidos. 
 

 

Resultado 

Preliminar Matrícula Status da matrícula Recurso 

Indeferido SP1671481 Matrícula em aberto Não 

Indeferido SP1760033 Matrícula em aberto Não 

Indeferido SP184265X Matrícula em aberto Não 

Indeferido SP3059341 Matrícula em aberto Não 

Indeferido SP3061442 Matrícula cancelada Não 

Indeferido SP3061647 Matrícula em aberto Não 

Indeferido SP3064026 Matrícula em aberto Não 

Indeferido SP3070069 Matrícula cancelada Não 

Indeferido SP3088553 Matrícula em aberto Não 

Indeferido SP3093395 Matrícula cancelada Não 

Indeferido SP3095657 Matrícula cancelada Não 

 

 

 

São Paulo, 04 de maio de 2022. 
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