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NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO MOTIVO

YURI SARAIVA BARBOSA INDEFERIDO
O nome do aluno consta na lista de
alunos desclassificados conforme item
5.2 do edital.

DANIELE DA SILVA PEREIRA INDEFERIDO

Conforme item 4.2 do edital, a nota de
desempenho é formada pela soma das
notas de Língua Portuguesa e História
do último ano. A comissão da Casa de
Cultura Francesa, responsável pela
seleção para o semestre 2021.2,
entende que, no caso de cursos
semestrais, as notas consideradas
devem ser também as do último ano,
ou seja, dos dois últimos semestres da
disciplina. No caso específico, Língua
Portuguesa V e VI e História I e II.
Mesmo se levando em conta as notas
do último ano, a candidata não
alcançaria a nota de corte.

TALYTA MARTINS NEVES INDEFERIDO

A candidata comprovou nota de
desempenho 19,3. O último
classificável para a turma B escolhida
pela candidata foi 19,5. O nome da
candidata, portanto, deverá constar no
resultado final na seção dos
desclassificados conforme item 5.2 do
edital.

LORENA MARIA ALVES INDEFERIDO

Conforme item 4.2 do edital, a nota de
desempenho é formada pela soma das
notas de Língua Portuguesa e História
do último ano. A comissão da Casa de
Cultura Francesa, responsável pela
seleção para o semestre 2021.2,
entende que, no caso de cursos
semestrais, as notas consideradas
devem ser também as do último ano,
ou seja, dos dois últimos semestres da
disciplina. No caso específico, Língua
Portuguesa V e VI e História I e II.
Mesmo se levando em conta as notas
do último ano, a candidata não
alcançaria a nota de corte.

SANDY STEFANNY NASCIMENTO DE MELO INDEFERIDO

A candidata comprovou nota de
desempenho 16, por isso seu nome
consta na lista de alunos
desclassificados, conforme item 5.2 do
edital.

FRANCISCA DAIANE ALMEIDA GADELHA DEFERIDO O nome da candidata deverá constar
na listagem final. Como ela apresentou



nota de desempenho 19,0 e o último
classificável para a turma que ela
escolheu, tendo comprovado nota 19,5,
seu nome constará na lista de
desclassificados conforme item 5.2 do
edital

EMANUELLE FERREIRA DO MONTE INDEFERIDO

A inscrição da candidata foi
devidamente computada e sua
desclassificação se deveu à nota de
desempenho apresentada, conforme
listagem divulgada dos desclassificados
seguindo item 5.2 do edital.

ÉMERSON DE ARAÚJO COSTA INDEFERIDO

Conforme o item 2.6 do edital: “A
Coordenadoria das Casas de Cultura
Estrangeira não fará qualquer tipo de
correção, alteração ou exclusão de
documentos e informações inseridos
pelo candidato no formulário eletrônico
de inscrição”. O candidato apresentou
nota de desempenho sem fazer a
conversão. Mesmo com a conversão,
sua nota de desempenho seria de
11,74. Como o último classificável da
turma escolhida pelo candidato
comprovou nota de desempenho 19,5,
o candidato estaria desclassificado
conforme item 5.2 do edital.

FHELYPE NORÕES DE SOUSA INDEFERIDO

O candidato apresentou boletim de
notas no qual não há qualquer menção
ao 9º ano. A menção ao 9º ano apenas
aparece numa página destacada à
parte.

LUCIANO HAMED CHAVES HAIDAR SOUSA INDEFERIDO

O candidato apresentou histórico
contendo apenas o conceito
“desenvolvido”, “competência
desenvolvida”. Ao final, a legenda
indica que “desenvolvida” é um
conceito para nota maior ou igual a 7,0.
A comissão se baseia em dados
objetivos e não tem como avaliar que o
candidato obteve nota máxima dentro
do conceito “desenvolvido”.

MÁRCIO SANDRO LOPES BEZERRA INDEFERIDO

O candidato apresentou histórico
contendo o conceito AS. Ele argumenta
que AS significa “Aprovado superior”, o
que equivaleria a 10,0 segundo o edital.
No entanto, a legenda em seu histórico
indica AS como aprendizagem
satisfatória. Segundo o edital, o
conceito: Aprendizagem Satisfatória
equivale a 7,5.


