
 
 

RESULTADO DOS RECURSOS ENCAMINHADOS PELOS ESTUDANTES DO 

IF BAIANO CAMPUS XIQUE-XIQUE PARA O EMAIL DA CAE 

 (cae@xique-xique.ifbaiano.edu.br). 

 

ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DO PAISE 2019 

 Nome do estudante Curso Recurso 

apresentado pelo 

estudante 

Resultado da 

análise do recurso 

feita pela CLAE 

01 Carlos Eduardo 

Ribeiro da Costa 

 

Técnico Subsequente em 

Agropecuária 2019.1 

Solicitação do auxílio  INDEFERIDO. 

Nome do estudante 

já consta na lista dos 

habilitados e a 

seleção atenderá aos 

critérios de 

pontuação obtidos 

no PAISE 2019. 

02 Leidinalva Malaquias 

Bastos de Freitas 

 

Técnico Subsequente em 

Meio Ambiente 2018.2 

Nome não consta na 

lista e atende aos 

requisitos 

DEFERIDO. Nome 

da estudante será 

inserido na lista de 

habilitados. 

03 Welder Santos Silva 

 

Técnico Subsequente em 

Agropecuária 2019.1 

Solicitação do auxílio INDEFERIDO. 

Nome do estudante 

já consta na lista dos 

habilitados e a 

seleção atenderá aos 

critérios de 

pontuação obtidos 

no PAISE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTUDANTES QUE INGRESSARAM EM 2020 

 Nome Curso Forma de 

ingresso 

Recurso 

apresentado 

pelo 

estudante 

Resultado da análise do 

recurso feita pela CLAE 

01 Adailma da 

Cunha Soares 

silva 

 

Técnico 

Integrado em 

Agropecuária   

Ampla 

concorrência 
Contesta o 

fato do nome 

não está na 

lista dos 

estudantes 

habilitados 

INDEFERIDO. A CLAE 

adotou enquanto critério 

para seleção, o disposto 

do item a) do artigo 3° da 

Resolução n°65/2020 que 

diz: “Para os estudantes 

ingressantes em 2020, a 

modalidade de ingresso, 

com renda per capta bruta 

de até 1,5 salário mínimo 

mensal” Ou seja, os 

estudantes habilitados 

serão aqueles que 

ingressaram através da 

cotas sociais RV1, RV2, 

RV3 e RV4. A estudante 

em questão ingressou 

através da modalidade 

"Ampla concorrência”, o 

que não atende aos 

requisitos dispostos na 

referida Resolução.  

02 Adriel Santos 

Lima 

 

Técnico 

Integrado em 

Agropecuária   

Ampla 

concorrência 
Contesta o 

fato do nome 

não está na 

lista dos 

estudantes 

habilitados 

INDEFERIDO. A CLAE 

adotou enquanto critério 

para seleção, o disposto 

do item a) do artigo 3° da 

Resolução n°65/2020 que 

diz: “Para os estudantes 

ingressantes em 2020, a 

modalidade de ingresso, 

com renda per capta bruta 

de até 1,5 salário mínimo 

mensal” Ou seja, os 

estudantes habilitados 

serão aqueles que 

ingressaram através da 

cotas sociais RV1, RV2, 

RV3 e RV4. O estudante 

em questão ingressou 

através da modalidade 

"Ampla concorrência”, o 

que não atende aos 

requisitos dispostos na 

referida Resolução. 



 
03 Charles Brito 

Santos 

 

 

Técnico 

Subsequente 

em 

Agropecuária   

Ampla 

concorrência 

Contesta o 

motivo de 

não terem 

estudantes da 

sua turma na 

lista de 

estudantes 

habilitados 

INDEFERIDO. A lista de 

estudantes habilitados 

não tem relação com o 

fato de ser de uma 

determinada turma, mas 

sim com a modalidade de 

ingresso. 

04 Ellen dos 

Santos Brito 

 

Técnico 

Subsequente 

em Meio 

Ambiente 

Manifestação de 

interesse 

Solicita o 

auxílio 

emergencial 

INDEFERIDO. A CLAE 

adotou enquanto critério 

para seleção, o disposto 

do item a) do artigo 3° da 

Resolução n°65/2020 que 

diz: “Para os estudantes 

ingressantes em 2020, a 

modalidade de ingresso, 

com renda per capta bruta 

de até 1,5 salário mínimo 

mensal” Ou seja, os 

estudantes habilitados 

serão aqueles que 

ingressaram através da 

cotas sociais RV1, RV2, 

RV3 e RV4. A estudante 

em questão ingressou 

através da 

modalidade“Manifestação 

de interesse”, o que não 

atende aos requisitos 

dispostos na referida 

Resolução. 

05 Fernanda 

Carvalho 

Nogueira 

 

Técnico 

Subsequente 

em Meio 

Ambiente 

Manifestação de 

interesse 

Contesta o 

fato do nome 

não está na 

lista dos 

estudantes 

habilitados 

INDEFERIDO. A CLAE 

adotou enquanto critério 

para seleção, o disposto 

do item a) do artigo 3° da 

Resolução n°65/2020 que 

diz: “Para os estudantes 

ingressantes em 2020, a 

modalidade de ingresso, 

com renda per capta bruta 

de até 1,5 salário mínimo 

mensal” Ou seja, os 

estudantes habilitados 

serão aqueles que 

ingressaram através da 

cotas sociais RV1, RV2, 

RV3 e RV4. A estudante 

em questão ingressou 

através da modalidade  



 
“Manifestação de 

interesse”, o que não 

atende aos requisitos 

dispostos na referida 

Resolução. 

06 Hálison Alves 

Figueiredo 

 

Técnico 

Subsequente 

em Meio 

Ambiente 

Ampla 

concorrência 

Solicita o 

auxílio 

emergencial 

INDEFERIDO. A CLAE 

adotou enquanto critério 

para seleção, o disposto 

do item a) do artigo 3° da 

Resolução n°65/2020 que 

diz: “Para os estudantes 

ingressantes em 2020, a 

modalidade de ingresso, 

com renda per capta bruta 

de até 1,5 salário mínimo 

mensal” Ou seja, os 

estudantes habilitados 

serão aqueles que 

ingressaram através da 

cotas sociais RV1, RV2, 

RV3 e RV4. O estudante 

em questão ingressou 

através da modalidade 

"Ampla concorrência”, o 

que não atende aos 

requisitos dispostos na 

referida Resolução. 

07 Isaias de Souza 

Araújo 

Técnico 

Subsequente 

em Meio 

Ambiente 

Manifestação de 

interesse 

Contesta o 

fato do nome 

não está na 

lista dos 

estudantes 

habilitados 

INDEFERIDO. A CLAE 

adotou enquanto critério 

para seleção, o disposto 

do item a) do artigo 3° da 

Resolução n°65/2020 que 

diz: “Para os estudantes 

ingressantes em 2020, a 

modalidade de ingresso, 

com renda per capta bruta 

de até 1,5 salário mínimo 

mensal” Ou seja, os 

estudantes habilitados 

serão aqueles que 

ingressaram através da 

cotas sociais RV1, RV2, 

RV3 e RV4. O estudante 

em questão ingressou 

através da modalidade  

“Manifestação de 

interesse”, o que não 

atende aos requisitos 

dispostos na referida 



 
Resolução. 

08 Kaena Barreto 

Santos 

 

Técnico 

Subsequente 

em Meio 

Ambiente 

Manifestação de 

interesse 

Contesta o 

fato do nome 

não está na 

lista dos 

estudantes 

habilitados 

INDEFERIDO. A CLAE 

adotou enquanto critério 

para seleção, o disposto 

do item a) do artigo 3° da 

Resolução n°65/2020 que 

diz: “Para os estudantes 

ingressantes em 2020, a 

modalidade de ingresso, 

com renda per capta bruta 

de até 1,5 salário mínimo 

mensal” Ou seja, os 

estudantes habilitados 

serão aqueles que 

ingressaram através da 

cotas sociais RV1, RV2, 

RV3 e RV4. A estudante 

em questão ingressou 

através da modalidade  

“Manifestação de 

interesse”, o que não 

atende aos requisitos 

dispostos na referida 

Resolução. 

09 Letícia Alves 

Rocha 

 

Técnico 

Subsequente 

em Meio 

Ambiente 

Ampla 

concorrência 
Contesta o 

fato do nome 

não está na 

lista dos 

estudantes 

habilitados 

INDEFERIDO. A CLAE 

adotou enquanto critério 

para seleção, o disposto 

do item a) do artigo 3° da 

Resolução n°65/2020 que 

diz: “Para os estudantes 

ingressantes em 2020, a 

modalidade de ingresso, 

com renda per capta bruta 

de até 1,5 salário mínimo 

mensal” Ou seja, os 

estudantes habilitados 

serão aqueles que 

ingressaram através da 

cotas sociais RV1, RV2, 

RV3 e RV4. A estudante 

em questão ingressou 

através da modalidade 

"Ampla concorrência”, o 

que não atende aos 

requisitos dispostos na 

referida Resolução.  

 

 

 



 
10 Lizandra Lima 

da Silva  

 

Técnico 

Integrado em 

Meio 

Ambiente 

RV5 - Candidatos 

autodeclarados 

pretos, pardos ou 

indígenas que, 

independentemente 

da renda, tenham 

cursado 

integralmente o 

Ensino 

Fundamental em 

escolas públicas 

Contesta o 

fato do nome 

não está na 

lista dos 

estudantes 

habilitados 

INDEFERIDO. A CLAE 

adotou enquanto critério 

para seleção, o disposto 

do item a) do artigo 3° da 

Resolução n°65/2020 que 

diz: “Para os estudantes 

ingressantes em 2020, a 

modalidade de ingresso, 

com renda per capta bruta 

de até 1,5 salário mínimo 

mensal” Ou seja, os 

estudantes habilitados 

serão aqueles que 

ingressaram através da 

cotas sociais RV1, RV2, 

RV3 e RV4. A estudante 

em questão ingressou 

através da modalidade 

“RV5”, o que não atende 

aos requisitos dispostos 

na referida Resolução. 

11 Mayara 

Rodrigues dos 

Santos 

 

Técnico 

Subsequente 

em Meio 

Ambiente 

Manifestação de 

interesse 

Contesta o 

fato do nome 

não está na 

lista dos 

estudantes 

habilitados 

INDEFERIDO. A CLAE 

adotou enquanto critério 

para seleção, o disposto 

do item a) do artigo 3° da 

Resolução n°65/2020 que 

diz: “Para os estudantes 

ingressantes em 2020, a 

modalidade de ingresso, 

com renda per capta bruta 

de até 1,5 salário mínimo 

mensal” Ou seja, os 

estudantes habilitados 

serão aqueles que 

ingressaram através da 

cotas sociais RV1, RV2, 

RV3 e RV4. A estudante 

em questão ingressou 

através da modalidade  

“Manifestação de 

interesse”, o que não 

atende aos requisitos 

dispostos na referida 

Resolução. 



 
12 Tailane Araújo 

Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico 

Subsequente 

em Meio 

Ambiente 

Ampla 

concorrência 
Contesta o 

fato do nome 

não está na 

lista dos 

estudantes 

habilitados 

INDEFERIDO. A CLAE 

adotou enquanto critério 

para seleção, o disposto 

do item a) do artigo 3° da 

Resolução n°65/2020 que 

diz: “Para os estudantes 

ingressantes em 2020, a 

modalidade de ingresso, 

com renda per capta bruta 

de até 1,5 salário mínimo 

mensal” Ou seja, os 

estudantes habilitados 

serão aqueles que 

ingressaram através da 

cotas sociais RV1, RV2, 

RV3 e RV4. A estudante 

em questão ingressou 

através da modalidade 

"Ampla concorrência”, o 

que não atende aos 

requisitos dispostos na 

referida Resolução. 

13 Tainara 

Nascimento de 

Jesus 

 

Técnico 

Integrado em 

Agropecuária   

Ampla 

concorrência 
Contesta o 

fato do nome 

não está na 

lista dos 

estudantes 

habilitados 

INDEFERIDO. A CLAE 

adotou enquanto critério 

para seleção, o disposto 

do item a) do artigo 3° da 

Resolução n°65/2020 que 

diz: “Para os estudantes 

ingressantes em 2020, a 

modalidade de ingresso, 

com renda per capta bruta 

de até 1,5 salário mínimo 

mensal” Ou seja, os 

estudantes habilitados 

serão aqueles que 

ingressaram através da 

cotas sociais RV1, RV2, 

RV3 e RV4. A estudante 

em questão ingressou 

através da modalidade 

"Ampla concorrência”, o 



 
que não atende aos 

requisitos dispostos na 

referida Resolução.  

14 Yan Gomes dos 

Santos 

 

Técnico 

Integrado em 

Meio 

Ambiente   

Ampla 

concorrência 

Contesta o 

fato do nome 

não está na 

lista dos 

estudantes 

habilitados 

INDEFERIDO. A CLAE 

adotou enquanto critério 

para seleção, o disposto 

do item a) do artigo 3° da 

Resolução n°65/2020 que 

diz: “Para os estudantes 

ingressantes em 2020, a 

modalidade de ingresso, 

com renda per capta bruta 

de até 1,5 salário mínimo 

mensal” Ou seja, os 

estudantes habilitados 

serão aqueles que 

ingressaram através da 

cotas sociais RV1, RV2, 

RV3 e RV4. O estudante 

em questão ingressou 

através da modalidade 

"Ampla concorrência”, o 

que não atende aos 

requisitos dispostos na 

referida Resolução.  

 

OBSERVAÇÕES: 

- Esclarecendo o ponto sobre a modalidade de ingresso: 

RV1= Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta 

per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o 

Ensino Fundamental em escolas públicas; 

RV2= Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que 

tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que 

tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas; 

RV3= Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário 

mínimo que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas; 

RV4= Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental 

em escolas públicas. 



 
 

 

   Xique-Xique, 19 de maio de 2020. 

 

Comissão Local de Assistência Estudantil 

Portaria n°20, de 25 de março de 2019 

IF Baiano campus Xique-Xique 

 


