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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) André Hiorrany Alves da Silva, matrícula nº
2009214642, vinculado(a) ao curso de GEOGRAFIA, que consta em seu
histórico escolar, 02 (duas) reprovações em todos os componentes curriculares
em que estava matriculado(a) nos seguintes semestres: 2010/2º e 2011/1º.
O art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido
reprovado(a) em todos os componentes curriculares em que estiver
matriculado em 02 (dois) semestres consecutivos ou não".
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de
10(dez) dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de
justificativas, por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A
manifestação deve ser precedida de documentos que comprovem os fatos
alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado,
sua matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT
Especial.
Porto Nacional, 24 de Novembro de 2011.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Suetonio Fernandes dos Santos, matrícula
nº2009119628, vinculado(a) ao curso Ciências Biológicas, que sua matrícula
não foi renovada nos semestres 2011/1º,2011/2° conforme consta no seu
histórico escolar.
O art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matricula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar
a matrícula por 2(dois) semestres consecutivos ou não (...)
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de
10(dez) dias a contar da data da publicação desta notificação, para
apresentação de justificativas, por escrito, com relação à sua situação
acadêmica. A manifestação deve ser precedida de documentos que
comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado,

sua matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Porto Nacional- TO, 27 de Janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Flávia Renata Soares, matrícula nº 2006120085,
vinculado(a) ao curso Ciências Biológicas, que sua matrícula não foi renovada
nos semestres 2011/1º e 2011/2°, conforme consta no seu histórico escolar.
O art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matricula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 2(dois) semestres consecutivos ou não (...)
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da data da publicação desta notificação, para apresentação de
justificativas, por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação
deve ser precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Porto Nacional- TO, 27 de Janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Rosiana Letícia Bispo Guimarães, matrícula
nº2008115007, vinculado(a) ao curso Ciências Biológicas, que sua matrícula não
foi renovada nos semestres 2011/1º,2011/2° conforme consta no seu histórico
escolar.
O art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matricula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 2(dois) semestres consecutivos ou não (...)
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da data da publicação desta notificação, para apresentação de
justificativas, por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação
deve ser precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
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NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o (a) aluno(a) Fernanda Flores Corrêa de Melo, matrícula nº
2010111325, vinculado(a) ao curso Ciências Biológicas, que sua matrícula não
foi renovada nos semestres 2011/1° e 2011/2º, conforme consta no seu histórico
escolar.
O art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matricula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 2(dois) semestres consecutivos ou não (...)
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da data da publicação desta notificação, para apresentação de
justificativas, por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação
deve ser precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Porto Nacional- TO, 27 de Janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o (a) aluno(a) Larissa Gamarra Medeiros Silva, matrícula nº
2008115312, vinculado(a) ao curso Ciências Biológicas, que sua matrícula não
foi renovada nos semestres 2011/1° e 2011/2º, conforme consta no seu histórico
escolar.
O art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matricula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 2(dois) semestres consecutivos ou não (...)
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da data da publicação desta notificação, para apresentação de
justificativas, por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação
deve ser precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Porto Nacional- TO, 27 de Janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Luís Otávio de Castro Côrtes, matrícula nº
2008216735, vinculado(a) ao curso de Ciências Biológicas, que consta em seu
histórico escolar, 02 (duas) reprovações em todos os componentes curriculares em
que estava matriculado(a) nos seguintes semestres: 2010/2º e 2011/1°.
O art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido reprovado(a)
em todos os componentes curriculares em que estiver matriculado em 02 (dois)
semestres consecutivos ou não".
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação, para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Porto Nacional- TO, 27 de Janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Ana Carolina Martins Florêncio, matrícula nº
2009214084, vinculado(a) ao curso de Ciências Biológicas, que consta em seu
histórico escolar, 02 (duas) reprovações em todos os componentes curriculares em
que estava matriculado(a) nos seguintes semestres: 2010/2º e 2011/1°.
O art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido reprovado(a)
em todos os componentes curriculares em que estiver matriculado em 02 (dois)
semestres consecutivos ou não".
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação, para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
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Porto Nacional- TO, 27 de Janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Wanderson Lucena de Lima, matrícula nº
2006214454, vinculado(a) ao curso de Ciências Biológicas, que consta em seu
histórico escolar, 02 (duas) reprovações em todos os componentes curriculares em
que estava matriculado(a) nos seguintes semestres: 2009/2º e 2011/1°.
O art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido reprovado(a)
em todos os componentes curriculares em que estiver matriculado em 02 (dois)
semestres consecutivos ou não".
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação, para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Porto Nacional- TO, 27 de Janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) IVÂNIA BARREIRA FARIAS SANTOS matrícula
nº 2010213926 vinculado ao curso de Serviço Social do parecer da Pró-reitoria de
Graduação recomendando o cancelamento de sua matrícula.
Este procedimento foi adotado para atender ao Art. 5º, incisos LIV e LV da
Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, e em querendo, poderá recorrer da decisão no prazo de
10(dez) dias a contar da publicação desta notificação. A manifestação deve ser
por escrito e precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Campus de Miracema do Tocantins,30 de janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Milena de Oliveira Matos, matrícula nº 2009117190
vinculado ao curso de Ciências Biológicas que sua matrícula foi cancelada no dia
30/01/12 em virtude da ausência de manifestação quando expedida a notificação
por meio de AR no dia 24/11/11.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
Notifica-se o(a) aluno Danielly Cristina de Castro, matrícula nº 2008115446
vinculado ao curso de Ciências Biológicas que sua matrícula foi cancelada no dia
30/01/12 em virtude da ausência de manifestação quando expedida a notificação
por meio de AR no dia 24/11/11.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno João Paulo Rodrigues Soares, matrícula nº2008216859
vinculado ao curso de Ciências Biológicas que sua matrícula foi cancelada no dia
30/01/12 em virtude da ausência de manifestação quando expedida a notificação
por meio de AR no dia 24/11/11.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Thiago Ramalho da Silva, matrícula nº 2007215106
vinculado ao curso de Ciências Biológicas que sua matrícula foi cancelada no dia
30/01/12 em virtude da ausência de manifestação quando expedida a notificação
por meio de AR no dia 24/11/11.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Flávio Soares Tavares, matrícula nº 2005121009
vinculado ao curso de Ciências Biológicas que sua matrícula foi cancelada no dia
30/01/12 em virtude da ausência de manifestação quando expedida a notificação
por meio de AR no dia 24/11/11.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o (a) aluno Natalia Cabral Barbosa, matrícula nº 2008115453
vinculado ao curso de Ciências Biológicas que sua matrícula foi cancelada no dia
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por meio de AR no dia 24/11/11.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Danylo dos Santos Luz, matrícula nº 2009117227
vinculado ao curso de Ciências Biológicas que sua matrícula foi cancelada no dia
30/01/12 em virtude da ausência de manifestação quando expedida a notificação
por meio de AR no dia 24/11/11.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Hericacia de Sousa Rocha, matrícula nº 2009117174
vinculado ao curso de Ciências Biológicas que sua matrícula foi cancelada no dia
30/01/12 em virtude da ausência de manifestação quando expedida a notificação
por meio de AR no dia 24/11/11.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Silvana Benvindo de Souza, matrícula nº 2010213982
vinculado ao curso de Ciências Biológicas que sua matrícula foi cancelada no dia
30/01/12 em virtude da ausência de manifestação quando expedida a notificação
por meio de AR no dia 24/11/11.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Keiliane Lacerda Silva Santos, matrícula nº
2007215055vinculado ao curso de Ciências Biológicas que sua matrícula foi
cancelada no dia 30/01/12 em virtude da ausência de manifestação quando expedida
a notificação por meio de AR no dia 24/11/11.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Leonardo dos Santos Magalhães, matrícula nº
2006214457 vinculado ao curso de Ciências Biológicas que sua matrícula foi
cancelada no dia 30/01/12 em virtude da ausência de manifestação quando expedida
a notificação por meio de AR no dia 24/11/11.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Mayla Ferreira de Lima, matrícula nº 2009214081
vinculado ao curso de Ciências Biológicas que sua matrícula foi cancelada no dia
30/01/12 em virtude da ausência de manifestação quando expedida a notificação
por meio de AR no dia 24/11/11.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Jarbas Soares Cavalcante, matrícula nº 2009214279
vinculado ao curso de Ciências Biológicas que sua matrícula foi cancelada no dia
30/01/12 em virtude da ausência de manifestação quando expedida a notificação
por meio de AR no dia 24/11/11.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Tayna Pinheiro de Oliveira, matrícula nº2010213689
vinculado ao curso de Ciências Biológicas que sua matrícula foi cancelada no dia
30/01/12 em virtude da ausência de manifestação quando expedida a notificação
por meio de AR no dia 24/11/11.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Phâmmella Lorânne Tiago Barros Santos, matrícula nº
2010213755 vinculado ao curso de Ciências Biológicas que sua matrícula foi
cancelada no dia 30/01/12 em virtude da ausência de manifestação quando expedida
a notificação por meio de AR no dia 24/11/11.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
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Notifica-se o(a) aluno Vanuza Novais Sertão, matrícula nº 2008115258,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Maria Rufina Pereira da Silva, matrícula nº 2004111762,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Deusimar Wakõmekwa Xerente, matrícula nº
2010213431, vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada
no dia 30/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a
notificação por meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Carlos Pikõiawaka Xerente, matrícula nº 2010111292,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Thiaya Silva Aguilieri, matrícula nº 2010111974,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Jéssyca Jach, matrícula nº 2010112124, vinculado ao
curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/2012 em
virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por meio de
boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Helmar Tavares Mascarenhas Júnior, matrícula nº
2011111052, vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada
no dia 30/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a
notificação por meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Fernando Galvão Gomes, matrícula nº 2009116989,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Danillo Pires de Barros, matrícula nº 2010213538,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Benedito Caetano dos Santos, matrícula nº 2011111338,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
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Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Andréa Alves Borges, matrícula nº 2008216717,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Vanuza Novais Sertão, matrícula nº 2008115258,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12. Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Maria Rufina Pereira da Silva, matrícula nº 2004111762,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Deusimar Wakõmekwa Xerente, matrícula nº
2010213431, vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada
no dia 30/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a
notificação por meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Carlos Pikõiawaka Xerente, matrícula nº 2010111292,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Thiaya Silva Aguilieri, matrícula nº 2010111974,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Jéssyca Jach, matrícula nº 2010112124, vinculado ao
curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/2012 em
virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por meio de
boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Helmar Tavares Mascarenhas Júnior, matrícula nº
2011111052, vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada
no dia 30/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a
notificação por meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Fernando Galvão Gomes, matrícula nº 2009116989,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Danillo Pires de Barros, matrícula nº 2010213538,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Benedito Caetano dos Santos, matrícula nº 2011111338,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Andréa Alves Borges, matrícula nº 2008216717,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Vanuza Novais Sertão, matrícula nº 2008115258,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Maria Rufina Pereira da Silva, matrícula nº 2004111762,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Deusimar Wakõmekwa Xerente, matrícula nº
2010213431, vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada
no dia 30/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a
notificação por meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Carlos Pikõiawaka Xerente, matrícula nº 2010111292,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Thiaya Silva Aguilieri, matrícula nº 2010111974,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12. Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Jéssyca Jach, matrícula nº 2010112124, vinculado ao
curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/2012 em
virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por meio de
boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Helmar Tavares Mascarenhas Júnior, matrícula nº
2011111052, vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada
no dia 30/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a
notificação por meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Fernando Galvão Gomes, matrícula nº 2009116989,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
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Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Danillo Pires de Barros, matrícula nº 2010213538,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Benedito Caetano dos Santos, matrícula nº 2011111338,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Andréa Alves Borges, matrícula nº 2008216717,
vinculado ao curso de GEOGRAFIA que sua matrícula foi cancelada no dia 30/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando publicada a notificação por
meio de boletim interno no dia 18/01/12.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o (a) aluno (a) Thaís Alessandra Sidi Xerente, matrícula nº.
2010213210, vinculado(a) ao curso de Serviço Social , que sua matrícula não foi
renovada no 1º semestre de 2011, 2º semestre de 2011, conforme consta no seu
histórico escolar.
O Art. 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que: "Terá sua
matrícula cancelada o (a) acadêmica que deixar de renovar a matrícula por 02
(dois) semestres consecutivos ou não.'(...)
Este procedimento esta sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante de exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletin UFT Especial.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins -TO, 02 de fevereiro de
2012
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o (a) aluno (a) João Gomes de Sousa, matrícula nº. 2008216963,
vinculado(a) ao curso de Pedagogia, que sua matrícula não foi renovada no 1º
semestre de 2011, 2º semestre de 2011, conforme consta no seu histórico escolar.
O Art. 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que: "Terá sua
matrícula cancelada o (a) acadêmica que deixar de renovar a matrícula por 02
(dois) semestres consecutivos ou não.'(...)
Este procedimento esta sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante de exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletin UFT Especial.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins -TO, 02 de fevereiro de
2012
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) BRUNO NOGUEIRA DE SÁ matrícula nº
2006214019 vinculado(a) ao curso Matemática, Licenciatura, Noturno que consta
em seu histórico escolar, 02 (duas) reprovações em todos os componentes
curriculares em que estava matriculado(a) nos seguintes semestre: 2009/1 e 2010/
2.
O Art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido reprovado(a)
em todos os componentes curriculares em que estiver matriculado(a) em 02(dois)
semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
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legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Arraias-TO, 31 de janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) DENISVALDO ORNELAS DA SILVA, matrícula
nº 2010214049, vinculado ao curso de MATEMÁTICA que consta em seu histórico
escolar, reprovações em todos os componentes curriculares em que estava
matriculado no 1º período do curso.
O Art 77, item III do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido reprovado no
1º período em todos os componentes curriculares".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação por Publicação em Boletim Interno
para apresentação de justificativas, por escrito, com relação à sua situação
acadêmica. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem
os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matriculada será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Arraias, 31 de janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) EDSON GONÇALVES DE JESUS matrícula nº
2009214604 vinculado(a) ao curso Matemática, Licenciatura, Noturno que consta
em seu histórico escolar, 02 (duas) reprovações em todos os componentes
curriculares em que estava matriculado(a) nos seguintes semestre: 2009/2 e 2010/
1.
O Art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido reprovado(a)
em todos os componentes curriculares em que estiver matriculado(a) em 02(dois)
semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Arraias-TO, 31 de janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) FLANKE DOS SANTOS SOUSA matrícula nº
2007112955 vinculado(a) ao curso Matemática, Licenciatura, Matutino que consta
em seu histórico escolar, 02 (duas) reprovações em todos os componentes
curriculares em que estava matriculado(a) nos seguintes semestre: 2009/2 e 2010/
1.
O Art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido reprovado(a)
em todos os componentes curriculares em que estiver matriculado(a) em 02(dois)
semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Arraias-TO, 31 de janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) HARRYMAN RODRIGUES DA SILVA, matrícula
nº 2010213580, vinculado ao curso de MATEMÁTICA que consta em seu histórico
escolar, reprovações em todos os componentes curriculares em que estava
matriculado no 1º período do curso.
O Art 77, item III do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido reprovado no
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Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matriculada será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Arraias-TO, 31 de janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) LILIANNY RESENDE DE JESUS matrícula nº
2005212203 vinculado(a) ao curso Matemática, Licenciatura, Noturno que consta
em seu histórico escolar, 02 (duas) reprovações em todos os componentes
curriculares em que estava matriculado(a) nos seguintes semestre: 2008/2 e 2009/
2.
O Art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido reprovado(a)
em todos os componentes curriculares em que estiver matriculado(a) em 02(dois)
semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Arraias-TO, 31 de janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) ROSANGELA ROSA CARMO matrícula nº
2008217580 vinculado(a) ao curso MATEMÁTICA - NOTURNO que sua matrícula
não foi renovada em 2010/1 e 2010/2, conforme consta no seu histórico escolar.
O Art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não (...)
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Arraias-TO, 31 de janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) DANYELLE RAMALHO COSTA matrícula nº
2006112902 vinculado(a) ao curso MATEMÁTICA - MATUTINO que sua
matrícula não foi renovada em 2009/1, 2009/2, 2010/1, 2010/2 e 2011/1 conforme
consta no seu histórico escolar.
O Art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não (...)
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Arraias-TO, 31 de janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) JULIO CÉSAR JAIME DAMIÃO matrícula nº
2009119367 vinculado(a) ao curso MATEMÁTICA - MATUTINO que sua
matrícula não foi renovada em 2010/1 e 2010/2, conforme consta no seu histórico
escolar.
O Art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não (...)
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Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário Arraias-TO, 31 de janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) MARIA DE FÁTIMA DE CASTRO SANTANA
matrícula nº 2007215567 vinculado(a) ao curso MATEMÁTICA - NOTURNO
que sua matrícula não foi renovada em 2009/2, 2010/1, 2010/2 e 2011/1 conforme
consta no seu histórico escolar.
O Art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não (...)
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação por Publicação em Boletim Interno
para apresentação de justificativas, por escrito, com relação à sua situação
acadêmica. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem
os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Arraias-TO, 31 de janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) MARINALVA LIMA matrícula nº 2008217733
vinculado(a) ao curso MATEMÁTICA - NOTURNO que sua matrícula não foi
renovada em 2010/1 e 2010/2, conforme consta no seu histórico escolar.
O Art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não (...)
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Arraias-TO, 31 de janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) SUELEN CRISTIAN FIGUEIREDO SILVA
matrícula nº 2008217582 vinculado(a) ao curso MATEMÁTICA - NOTURNO
que sua matrícula não foi renovada em 2009/2, 2010/1 e 2010/2, conforme consta
no seu histórico escolar.
O Art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não (...)
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Arraias-TO, 31 de janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) GEANNE CARDOSO DOS SANTOS matrícula
nº 2009117307 vinculado(a) ao curso PEDAGOGIA - MATUTINO que sua
matrícula não foi renovada em 2009/2, 2010/1 e 2010/2, conforme consta no seu
histórico escolar.
O Art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não (...)
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
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Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Arraias-TO, 31 de janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) JESSYKA LOHAYNNE FERREIRA DE ASSIS
matrícula nº 2009119235 vinculado(a) ao curso PEDAGOGIA - MATUTINO que
sua matrícula não foi renovada em 2009/2, 2010/1 e 2010/2, conforme consta no
seu histórico escolar.
O Art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não (...)
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Arraias-TO, 31 de janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) LUCRÉCIA PÓVOA BARRETO matrícula nº
2008116088 vinculado(a) ao curso PEDAGOGIA - MATUTINO que sua matrícula
não foi renovada em 2010/1 e 2010/2, conforme consta no seu histórico escolar.
O Art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não (...)
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Arraias-TO, 31 de janeiro de 2012
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Anderson Soares Barreto, matrícula nº 2010110878,
vinculado(a) ao curso HISTÓRIA, que sua matrícula não foi renovada nos semestres
2011/1º e 2011/2º, conforme consta no seu histórico escolar.
O art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o (a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não(...).
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação, para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Porto Nacional- TO, 23 de Novembro de 2011.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Elivaldo Nunes dos Santos, matrícula nº
2008217108, vinculado(a) ao curso HISTÓRIA, que sua matrícula não foi renovada
nos semestres 2010/1°, 2010/2°, 2011/1° e 2011/2º, conforme consta no seu histórico
escolar.
O art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não(...).
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação, para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
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precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Porto Nacional- TO, 23 de Novembro de 2011.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) João Ramom Gomes da Silva, matrícula nº
2010112302, vinculado(a) ao curso HISTÓRIA, que sua matrícula não foi renovada
nos semestres 2011/1º e 2011/2º, conforme consta no seu histórico escolar.
O art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não(...).
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação, para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Porto Nacional- TO, 23 de Novembro de 2011.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Marcelo Henrique Silva de Santana, matrícula nº
2009116807, vinculado(a) ao curso HISTÓRIA, que sua matrícula não foi renovada
nos semestres 2011/1º e 2011/2º, conforme consta no seu histórico escolar.
O art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o (a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não(...).
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação, para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Porto Nacional- TO, 23 de Novembro de 2011.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Simone Souto Silva, matrícula nº 2009117177,
vinculado(a) ao curso HISTÓRIA, que sua matrícula não foi renovada nos semestres
2011/1º e 2011/2º, conforme consta no seu histórico escolar.
O art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o (a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não(...).
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação, para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Porto Nacional- TO, 23 de Novembro de 2011.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Thiago Oliveira Cruz, matrícula nº 2009116795,
vinculado(a) ao curso HISTÓRIA, que sua matrícula não foi renovada nos semestres
2011/1º e 2011/2º, conforme consta no seu histórico escolar.
O art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o (a) acadêmico (a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não(...).
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação, para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Porto Nacional- TO, 23 de Novembro de 2011.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
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2006214472 vinculado ao curso de HISTÓRIA que sua matrícula foi cancelada no
dia 23/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando expedida a
notificação por meio de AR no dia 08/12/11.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 23/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o(a) aluno Joelmar Oliveira Lira, matrícula nº 2008217391
vinculado ao curso de HISTÓRIA que sua matrícula foi cancelada no dia 23/01/
2012 em virtude da ausência de manifestação quando expedida a notificação
pessoalmente no dia 14/12/11.
Publique-se.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 23/01/201
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Adelciane de Castro Rodrigues, matrícula nº
2007113035, vinculado(a) ao curso de HISTÓRIA, que consta em seu histórico
escolar, 02 (duas) reprovações em todos os componentes curriculares em que estava
matriculado(a) nos seguintes semestres: 2009/1º e 20111º.
O art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido reprovado(a)
em todos os componentes curriculares em que estiver matriculado em 02 (dois)
semestres consecutivos ou não".
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 23/01/201
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Elivania Souza César matrícula nº 2011111081
vinculado(a) ao curso de HISTÓRIA que consta em seu histórico escolar,
reprovações em todos os componentes curriculares em que estava matriculado(a)
no 1º período do curso.
O art 77, item III do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido reprovado(a)
no 1º período em todos os componentes curriculares".
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação, para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Secretaria Acadêmica do Campus de Porto Nacional, 23/01/201
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Tiago Resplandes Labre, matrícula nº 2008115965,
vinculado(a) ao curso de HISTÓRIA, que consta em seu histórico escolar, 04
(quatro) reprovações em todos os componentes curriculares em que estava
matriculado(a) nos seguintes semestres: 2008/2º , 2009/2°, 2010/2° e 2011/1º.
O art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido reprovado(a)
em todos os componentes curriculares em que estiver matriculado em 02 (dois)
semestres consecutivos ou não".
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação, para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Porto Nacional- TO, 21 de Novembro 2011.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Lidiane Barbosa Pires, matrícula nº 2005110578,
vinculado(a) ao curso de HISTÓRIA, que consta em seu histórico escolar, 02
(duas) reprovações em todos os componentes curriculares em que estava
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matriculado(a) nos seguintes semestres: 2005/2º , 2007/1º.
O art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido reprovado(a)
em todos os componentes curriculares em que estiver matriculado em 02 (dois)
semestres consecutivos ou não".
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Porto Nacional- TO, 21 de Novembro 2011
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Bernardino José Teixeira Dias, matrícula nº
2008114907, vinculado(a) ao curso HISTÓRIA, que sua matrícula não foi renovada
nos semestres 2011/1º e 2011/2º, conforme consta no seu histórico escolar.
O art 77, item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o (a) acadêmico (a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não(...).
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação, para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Porto Nacional- TO, 21 de Novembro 2011
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Naila Turra Stefanello, matrícula nº 202210708,
vinculado(a) ao curso de GEOGRAFIA que o prazo máximo para integralização
curricular de seu curso foi extrapolado no 2º semestre de 2011, conforme consta
nos registros acadêmicos.
Destaca-se que você não requereu a prorrogação de prazo para integralização
curricular de seu curso e que não há mais prazo para cursar disciplinas, o que
implica em jubilamento, ou seja, na perda do vínculo com o curso.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas. A
manifestação deve ser precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Campus Universitário de Porto Nacional, 26 de Janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Naila Turra Stefanello, matrícula nº 2002210708,
vinculado(a) ao curso de GEOGRAFIA, que sua matrícula não foi renovada nos
semestres 2011/1 e 2011/2º, conforme consta no seu histórico escolar.
O art 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matricula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 2(dois) semestres consecutivos ou não (...)
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Porto Nacional, 26 de Janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o aluno CLEIDISON BARROS DOS SANTOS, matrícula nº
2010111309 vinculado ao curso Pedagogia que sua matrícula foi cancelada no dia
27/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando expedida notificação
por meio de Boletim UFT Especial no dia 01/11/2011.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 28/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o aluno ANDRÉ BARBOSA DA SILVA, matrícula nº 2007215685
vinculado ao curso Pedagogia , que sua matrícula foi cancelada no dia 27/01/2012
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Boletim UFT Especial no dia 10/11/2010.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 28/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se a aluna MAIRARA REGINA SENN DA CUNHA, matrícula nº
2010112167 vinculada ao curso Pedagogia que sua matrícula foi cancelada no
27/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando expedida notificação
por meio de Boletim UFT Especial no dia 10/11/2010 Campus Universitário de
Miracema do Tocantins - TO, 28/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o aluno WASHINGTON FRANCO RIBEIRO DA SILVA,
matrícula nº 2004210491 vinculado ao curso Pedagogia , que sua matrícula foi
cancelada no dia 27/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando
expedida notificação por meio de Boletim UFT Especial no dia 10/11/2010
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 28/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se a aluna RAINARIA MORAIS DA SILVA, matrícula nº
2008217316 vinculada ao curso Pedagogia que sua matrícula foi cancelada no
27/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando expedida notificação
por meio de Boletim UFT Especial no dia 10/11/2010.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 28/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se a aluna BHELL KRYZ NEIVA GONTIJO, matrícula nº
2011110609 vinculada ao curso Serviço Social que sua matrícula foi cancelada
no 27/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando expedida notificação
por meio de AR no dia 13/01/2012.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 28/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o aluno JERCILEI MUNDIM DE OLIVEIRA, matrícula nº
2009214298 vinculado ao curso Pedagogia , que sua matrícula foi cancelada no
dia 27/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando expedida
notificação por meio de Boletim UFT Especial no dia 10/11/2010
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 28/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o aluno CLEONIZALDO CORREIA LOPES, matrícula nº
2007215689 vinculado ao curso Pedagogia , que sua matrícula foi cancelada no
dia 27/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando expedida
notificação ou por meio de AR no dia 04/01/2012
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 28/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se a aluna DOMINGAS LIMA SOUSA, matrícula nº 2010213465
vinculada ao curso Serviço Social que sua matrícula foi cancelada no 27/01/2012
em virtude da ausência de manifestação quando expedida notificação por meio de
AR no dia 29/12/2011.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 28/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o aluno JOSIEL GOMES RESPLANDES, matrícula nº
2006214174 vinculado ao curso Pedagogia , que sua matrícula foi cancelada no
dia 27/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando expedida
notificação Pessoalmente no dia 15/12/2011.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 28/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se a aluna MARÊSSA OHANA DA SILVA, matrícula nº 2010213401
vinculada ao curso Serviço Social que sua matrícula foi cancelada no 27/01/2012
em virtude da ausência de manifestação quando expedida notificação por meio de
AR no dia 29/12/2011.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 28/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se a KÁRITA MENEZES BARROS, matrícula nº 2007215564
vinculada ao curso Serviço Social que sua matrícula foi cancelada no 27/01/2012
em virtude da ausência de manifestação quando expedida notificação por meio de
AR no dia 04/01/2012.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 28/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o aluno CLEOMAR DA CONCEIÇÃO ARRUDA, matrícula nº
2008115928 vinculada ao curso Serviço Social que sua matrícula foi cancelada
no 27/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando expedida notificação
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por meio de AR no dia 29/12/2011.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 28/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se a aluna ISABELA LINS DE LIMA, matrícula nº 2008115900
vinculada ao curso Serviço Social que sua matrícula foi cancelada no 27/01/2012
em virtude da ausência de manifestação quando expedida notificação por meio de
AR no dia 29/12/2011.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 28/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o aluno EZILEIDE DIAS TAVARES, matrícula nº 2006110137
vinculado ao curso de PEDAGOGIA , que sua matrícula foi cancelada no dia 31/
01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando expedida notificação por
meio de Boletim UFT Especial no dia 18/01/2012.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 31/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o aluno , ARIZELTE FERNANDES DA SILVA matrícula nº
2006214157 vinculado ao curso de PEDAGOGIA , que sua matrícula foi cancelada
no dia 31/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando expedida
notificação por meio de AR no dia 19/01/2012.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 31/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o aluno OSVALDINA SANTOS FERREIRA QUEIROZ,
matrícula nº 2006214240 vinculado ao curso de PEDAGOGIA, que sua matrícula
foi cancelada no dia 31/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando
expedida notificação por meio de AR no dia 20/01/2012.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 31/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o aluno LÍVIA DE OLIVEIRA JÚLIO FIDÊNCIO, matrícula nº
2009214762 vinculado ao curso de PEDAGOGIA , que sua matrícula foi cancelada
no dia 31/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando expedida
notificação por meio de Boletim UFT Especial no dia 18/01/2012.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 31/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o aluno CHARLES PINTO DE ALMEIDA, matrícula nº
2008217167 vinculado ao curso de Serviço Social , que sua matrícula foi cancelada
no dia 02/02/2012 em virtude da ausência de manifestação quando expedida
notificação por meio de AR no dia 20/01/2012.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 02/02/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o aluno ELIETE ALVES MIRANDA MOURA, matrícula nº
2010110450 vinculado ao curso de PEDAGOGIA-PARFOR , que sua matrícula
foi cancelada no dia 17/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando
expedida notificação por meio de AR no dia 04/02/2011.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 17/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o aluno JACILENE ROCHA DA SILVA, matrícula nº 2010110196
vinculado ao curso de PEDAGOGIA-PARFOR , que sua matrícula foi cancelada
no dia 17/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando expedida
notificação por meio de AR no dia 25/02/2011.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 17/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o aluno RIBAMAR PEREIRA DE ABREU, matrícula nº
2010110163 vinculado ao curso de PEDAGOGIA-PARFOR , que sua matrícula
foi cancelada no dia 17/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando
expedida notificação por meio de AR no dia 25/02/2011.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 17/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o aluno WELLDER RIBEIRO LIMA, matrícula nº 2010110204
vinculado ao curso de PEDAGOGIA-PARFOR , que sua matrícula foi cancelada
no dia 17/01/2012 em virtude da ausência de manifestação quando expedida
notificação por meio de AR no dia 08/02/2011.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 17/01/2012.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se o aluno RONALDO LUIZ DE ALCÂNTARA, matrícula nº
2004210323 vinculado ao curso Pedagogia , que sua matrícula foi cancelada no
dia 21/12/2011 em virtude da ausência de manifestação quando expedida
notificação Pessoalmente no dia 09/12/2011.
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NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Notifica-se a aluno RAIMUNDO DE SOUZA FILHO, matrícula nº
2005212307 vinculado ao curso Pedagogia que sua matrícula foi cancelada no
21/12/2011 em virtude da ausência de manifestação quando expedida notificação
Pessoalmente no dia 09/12/2011.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins - TO, 30/01/2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o (a) aluno (a) Thaís Alessandra Sidi Xerente, matrícula nº.
2010213210, vinculado(a) ao curso de Serviço Social , que sua matrícula não foi
renovada no 1º semestre de 2011, 2º semestre de 2011, conforme consta no seu
histórico escolar.
O Art. 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que: "Terá sua
matrícula cancelada o (a) acadêmica que deixar de renovar a matrícula por 02
(dois) semestres consecutivos ou não.'(...)
Este procedimento esta sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante de exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletin UFT Especial.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins -TO, 02 de fevereiro de
2012
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o (a) aluno (a) João Gomes de Sousa, matrícula nº. 2008216963,
vinculado(a) ao curso de Pedagogia, que sua matrícula não foi renovada no 1º
semestre de 2011, 2º semestre de 2011, conforme consta no seu histórico escolar.
O Art. 77, item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que: "Terá sua
matrícula cancelada o (a) acadêmica que deixar de renovar a matrícula por 02
(dois) semestres consecutivos ou não.'(...)
Este procedimento esta sendo adotado em atendimento ao Art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante de exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado em Boletin UFT Especial.
Campus Universitário de Miracema do Tocantins -TO, 02 de fevereiro de
2012
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a) Ana Paula Dias Macêdo matrícula nº 2002211708
vinculado(a) ao curso de GEOGRAFIA que o prazo máximo para integralização
curricular de seu curso foi extrapolado no 2º semestre de 2011, conforme consta
nos registros acadêmicos.
Destaca-se que você não requereu a prorrogação de prazo para integralização
curricular de seu curso e que não há mais prazo para cursar disciplinas, o que
implica em jubilamento, ou seja, na perda do vínculo com o curso.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas.
A manifestação deve ser precedida de documentos que comprovem os fatos
alegados.
Este Procedimento está sendo adotado em atendimento ao Art.5º, incisos LIV
e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Porto Nacional, 26 de Janeiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) André Rodrigues
Duarte matrícula nº 2004121373 devidamente notificado através do Boletim
Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Fernando Gomes
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Pinto matrícula nº 2009214994 devidamente notificado através do Boletim Especial
no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Matheus Peixoto
Matos matrícula nº 2010212731 devidamente notificado através do Boletim
Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Wilker Barbosa de
Sousa matrícula nº 2003121123 devidamente notificado através do Boletim Especial
no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Daniele de Abreu
Chaves matrícula nº 2009214949 devidamente notificado através do Boletim
Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Matheus Rodrigues
Pereira matrícula nº 2009214972 devidamente notificado através do Boletim
Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Fábio Carneiro de
Sousa Guimarães matrícula nº 2004121390 devidamente notificado através do
Boletim Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Daniela Araújo
Ferreira Maia matrícula nº 2011110367 devidamente notificado através do Boletim
Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Leonardo Silva
Alves Ribeiro matrícula nº 2011111570 devidamente notificado através do Boletim
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Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Firmo Aurélio
Soares Nascimento Filho matrícula nº 2005222406 devidamente notificado através
do Boletim Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Gabriela de Souza
Honório matrícula nº 2006120029 devidamente notificado através do Boletim
Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
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Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Melquias de Araújo
Nascimento matrícula nº 2006213682 devidamente notificado através do Boletim
Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Dilvania Ferreira
Teles matrícula nº 2007215560 devidamente notificado através do Boletim Especial
no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.

NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Maria de Lourdes
de Lima matrícula nº 2002222096 devidamente notificado através do Boletim
Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.

NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Ananberg de
Gusmões Pereira Cirqueira matrícula nº 2010213316 devidamente notificado
através do Boletim Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta
data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.

NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Valdenice da Costa
Souza matrícula nº 2010111942 devidamente notificado através do Boletim Especial
no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.

NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Antônio Donizete
Momenté Filho matrícula nº 2010213252 devidamente notificado através do
Boletim Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.

NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Bruna Gonçalves
Silva matrícula nº 2008115495 devidamente notificado através do Boletim Especial
no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.

NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Rodolpho Rodrigues
da Cunha matrícula nº 2010213194 devidamente notificado através do Boletim
Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.

NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Denise Barbosa
Cardoso matrícula nº 2008115970 devidamente notificado através do Boletim
Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.

NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Ana Maria Florentino Cavalcante matrícula nº
2006123493 vinculado ao curso de Administração - Campus Palmas que sua
matrícula não foi renovada nos semestres 2010/2 e 2011/2 conforme consta em
seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.

NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Alex Santos de
Queiroz matrícula nº 2007215903 devidamente notificado através do Boletim
Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
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matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Alex Bruno Pereira
Carvalho matrícula nº 2008217015 devidamente notificado através do Boletim
Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Frederico Cabral
Freitas matrícula nº 2011110355 devidamente notificado através do Boletim
Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Jeovani Pereira
Batista matrícula nº 2011110357 devidamente notificado através do Boletim
Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) André Aires Borges
matrícula nº 2008114984 devidamente notificado através do Boletim Especial no
dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Danilo Rocha
Silva matrícula nº 2005222328 devidamente notificado através do Boletim Especial
no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Roberto Scalia de Araújo Passos matrícula nº
2008217037 vinculado ao curso de Administração - Campus Palmas que sua
matrícula não foi renovada nos semestres 2011/1 e 2011/2 conforme consta em
seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
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NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Marcos Vinicios de Morais matrícula nº
20021220508 vinculado ao curso de Administração - Campus Palmas que sua
matrícula não foi renovada nos semestres 2009/1, 2009/2, 2010/1, 2010/2 2011/1
e 2011/2 conforme consta em seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Ivonaldo Vargas
de Oliveira matrícula nº 2010213284 devidamente notificado através do Boletim
Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Luciano Milhomem
Correia matrícula nº 2008116213 devidamente notificado através do Boletim
Especial no dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) André Filipe Bezerra
matrícula nº 2011110365 devidamente notificado através do Boletim Especial no
dia, 18/01/2012 a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Considerando a ausência de manifestação do (a) aluno (a) Pablo Borges Leal
matrícula nº 2010111494 devidamente notificado pessoalmente no dia, 09/12/2011
a matrícula será cancelada nesta data.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10 (dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
escrita. A manifestação deve ser acompanhada de documentos que comprovem os
fatos alegados.
Publique-se.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o aluno Lamardi Ramierre de Sousa Carvalho, matrícula nº
2007225619, vinculado ao curso de administração que o processo nº 23101.002470/
2011-14 foi analisado pela Pró-reitoria de Graduação. Que emitiu o seguinte parecer:
"Considerando as justificativas apresentadas pelo discente, o princípio da
legalidade, da eficiência, da proporcionalidade e o princípio da supremacia do
interesse público, e em observância ao Regimento Acadêmico e Fluxo de Processos
Acadêmicos, emitimos parecer favorável ao cancelamento de sua matrícula."
Diante do exposto, o aluno tem o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação
desta notificação, para apresentar na Secretaria Acadêmica do Campus de Palmas
as contra-razões aos termos do processo supracitado.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o aluno Jonnny Willian Sampaio da Costa, matrícula nº
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23101.001387/2011-40 foi analisado pela Pró-reitoria de Graduação. Que emitiu
o seguinte parecer:
"Considerando que o aluno não integralizou o curso no prazo estabelecido,
inclusive com prorrogação de prazo, bem como não renovou matrícula no semestre
2011/2, inclusive com prorrogação de prazo, bem como não renovou matrícula no
semestre 2011/2, além da observância aos princípios da legalidade, da eficiência e
ao Regimento, dessa forma, emitimos parecer favorável ao jubilamento do aluno,,
ou seja isso implica em perda do vínculo com a instituição."
Diante do exposto, o aluno tem o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação
desta notificação, para apresentar na Secretaria Acadêmica do Campus de Palmas
as contra-razões aos termos do processo supracitado.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Mário Elias Cândido Neto matrícula nº 2006123497
vinculado ao curso de Administração - Campus Palmas que sua matrícula não foi
renovada nos semestres 2009/2, 2010/1 conforme consta em seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Rafael de Carvalho Lindoso matrícula nº
2008114913 vinculado ao curso de Administração - Campus Palmas que consta
em seu histórico escolar reprovações em todos os componentes em que estava
matriculado nos semestres 2009/2, 2010/1, conforme consta em seu histórico
escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o aluno Michelli Beluzzi Dourado, matrícula nº 2005222712,
vinculado ao curso de Comunicação Social que o processo nº 23101.001598/201182 foi analisado pela Pró-reitoria de Graduação. Que emitiu o seguinte parecer:
"... Considerando os princípios da legalidade, da razoabilidade/
proporcionalidade, da eficiência e da supremacia do interesse público, bem como
em observância ao Regimento Acadêmico e Fluxo de Processos Acadêmicos,
emitimos parecer favorável ao cancelamento de sua matrícula."."
Diante do exposto, o aluno tem o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação
desta notificação, para apresentar na Secretaria Acadêmica do Campus de Palmas
as contra-razões aos termos do processo supracitado.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o aluno Thiago Piccoli de Souza , matrícula nº 2006120033,
vinculado ao curso de Comunicação Social que o processo nº 23101.001505/201110 foi analisado pela Pró-reitoria de Graduação. Que emitiu o seguinte parecer:
"... Considerando os princípios da legalidade, da razoabilidade/
proporcionalidade, da eficiência e da supremacia do interesse público, bem como
em observância ao Regimento Acadêmico e Fluxo de Processos Acadêmicos,
emitimos parecer favorável ao cancelamento de sua matrícula."
Diante do exposto, o aluno tem o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação
desta notificação, para apresentar na Secretaria Acadêmica do Campus de Palmas
as contra-razões aos termos do processo supracitado.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
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NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o aluno Natália Alves Balduino Pontes , matrícula nº 2009119621,
vinculado ao curso de Comunicação Social que o processo nº 23101.003693/201111 foi analisado pela Pró-reitoria de Graduação. Que emitiu o seguinte parecer:
"... Considerando os princípios da legalidade, da razoabilidade/
proporcionalidade, da eficiência e da supremacia do interesse público, bem como
em observância ao Regimento Acadêmico e Fluxo de Processos Acadêmicos,
emitimos parecer favorável ao cancelamento de sua matrícula."
Diante do exposto, o aluno tem o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação
desta notificação, para apresentar na Secretaria Acadêmica do Campus de Palmas
as contra-razões aos termos do processo supracitado
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o aluno Victor Dantas da Silva Gomes , matrícula nº 2005232586,
vinculado ao curso de Engenharia Ambiental que o processo nº 23101.000276/
2011-16 foi analisado pela Pró-reitoria de Graduação. Que emitiu o seguinte parecer:
"... Considerando os princípios da legalidade, da razoabilidade/
proporcionalidade, da eficiência e da supremacia do interesse público, bem como
em observância ao Regimento Acadêmico e Fluxo de Processos Acadêmicos,
emitimos parecer favorável ao cancelamento de sua matrícula."."
Diante do exposto, o aluno tem o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação
desta notificação, para apresentar na Secretaria Acadêmica do Campus de Palmas
as contra-razões aos termos do processo supracitado.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o aluno Patrícia Ladeira Silva , matrícula nº 2008217388,
vinculado ao curso de Administração que o processo nº 23101.001492/2011-89
foi analisado pela Pró-reitoria de Graduação. Que emitiu o seguinte parecer:
"... Considerando os princípios da legalidade, da razoabilidade/
proporcionalidade, da eficiência e da supremacia do interesse público, bem como
em observância ao Regimento Acadêmico e Fluxo de Processos Acadêmicos,
emitimos parecer favorável ao cancelamento de sua matrícula."."
Diante do exposto, o aluno tem o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação
desta notificação, para apresentar na Secretaria Acadêmica do Campus de Palmas
as contra-razões aos termos do processo supracitado.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o aluno Tainá Amorim Assunção , matrícula nº 2005222497,
vinculado ao curso de Comunicação Social que o processo nº 23101.001567/201121 foi analisado pela Pró-reitoria de Graduação. Que emitiu o seguinte parecer:
"... Considerando os princípios da legalidade, da razoabilidade/
proporcionalidade, da eficiência e da supremacia do interesse público, bem como
em observância ao Regimento Acadêmico e Fluxo de Processos Acadêmicos,
emitimos parecer favorável ao cancelamento de sua matrícula."."
Diante do exposto, o aluno tem o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação
desta notificação, para apresentar na Secretaria Acadêmica do Campus de Palmas
as contra-razões aos termos do processo supracitado.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o aluno Jozanias da Mota Morais Filho , matrícula nº 2008217432,
vinculado ao curso de Ciência da Computação que o processo nº 23101.000003/
2012-52 foi analisado pela Pró-reitoria de Graduação. Que emitiu o seguinte
parecer:
"... Considerando os princípios da legalidade, da razoabilidade/
proporcionalidade, da eficiência e da supremacia do interesse público, bem como
em observância ao Regimento Acadêmico e Fluxo de Processos Acadêmicos,
emitimos parecer favorável ao cancelamento de sua matrícula."."
Diante do exposto, o aluno tem o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação
desta notificação, para apresentar na Secretaria Acadêmica do Campus de Palmas
as contra-razões aos termos do processo supracitado.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o aluno Daiana Monteiro de Oliveira , matrícula nº 2007235739,
vinculado ao curso de Engenharia Ambiental que o processo nº 23101.000277/
2011-61 foi analisado pela Pró-reitoria de Graduação. Que emitiu o seguinte
parecer:
"... Considerando os princípios da legalidade, da razoabilidade/
proporcionalidade, da eficiência e da supremacia do interesse público, bem como
em observância ao Regimento Acadêmico e Fluxo de Processos Acadêmicos,
emitimos parecer favorável ao cancelamento de sua matrícula."."
Diante do exposto, o aluno tem o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação
desta notificação, para apresentar na Secretaria Acadêmica do Campus de Palmas
as contra-razões aos termos do processo supracitado.
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NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Walterlene da Silva Prado matrícula nº 2007114771
vinculado ao curso de Pedagogia - Campus Palmas que sua matrícula não foi
renovada nos semestres 2009/2, 2010/1, 2010/2,2011/1,2011/2 conforme consta
em seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Otair Camargo Coelho matrícula nº 2008116490
vinculado ao curso de Pedagogia - Campus Palmas que sua matrícula não foi
renovada nos semestres 2009/2, 2010/1, 2010/2,2011/1,2011/2 conforme consta
em seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Thays Aparecida Ribeiro da Paixão matrícula nº
2009116965 vinculado ao curso de Pedagogia - Campus Palmas que sua matrícula
não foi renovada nos semestres 2009/2, 2010/1, 2010/2,2011/1,2011/2 conforme
consta em seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Johnny Oliveira de França matrícula nº 2007215835
vinculado ao curso de Pedagogia - Campus Palmas que sua matrícula não foi
renovada nos semestres 2009/1, 2009/2, 2010/1, 2010/2, 2011/1, 2011/2 conforme
consta em seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
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NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Simão Costa Mendes matrícula nº 2007215845
vinculado ao curso de Pedagogia - Campus Palmas que sua matrícula não foi
renovada nos semestres 2009/1, 2009/2, 2010/1, 2010/2, 2011/1, 2011/2 conforme
consta em seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Joaquim Alves da Silva Júnior matrícula nº
2005212648 vinculado ao curso de Pedagogia - Campus Palmas que sua matrícula
não foi renovada nos semestres 2009/2, 2010/1, 2010/2, 2011/1, 2011/2 conforme
consta em seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Claudete Ferreira de Andrade matrícula nº
2007114741 vinculado ao curso de Pedagogia - Campus Palmas que sua matrícula
não foi renovada nos semestres 2009/2, 2010/1, 2010/2, 2011/1, 2011/2 conforme
consta em seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Lívia Pereira de Sousa matrícula nº 2006213691
vinculado ao curso de Pedagogia - Campus Palmas que sua matrícula não foi
renovada nos semestres 2009/2, 2010/1, 2010/2, 2011/1, 2011/2 conforme consta
em seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Emanuelle Striquer matrícula nº 2007114766
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renovada nos semestres 2009/2, 2010/1, 2010/2, 2011/1, 2011/2 conforme consta
em seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Esdras Vieira Reis matrícula nº 2008116134
vinculado ao curso de Pedagogia - Campus Palmas que sua matrícula não foi
renovada nos semestres 2009/1, 2009/2, 2010/1, 2010/2, 2011/1, 2011/2 conforme
consta em seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Fabrisia Coelho Valadares matrícula nº 2007215759
vinculado ao curso de Pedagogia - Campus Palmas que sua matrícula não foi
renovada nos semestres 2009/1, 2009/2, 2010/1, 2010/2, 2011/1, 2011/2 conforme
consta em seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Marco Aurélio de Oliveira Martins matrícula nº
2008115307 vinculado ao curso de Pedagogia - Campus Palmas que sua matrícula
não foi renovada nos semestres 2010/1, 2010/2, 2011/1, 2011/2 conforme consta
em seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Andréia Rocha de Barros matrícula nº 2005110910
vinculado ao curso de Pedagogia - Campus Palmas que sua matrícula não foi
renovada nos semestres 2009/1, 2009/2, 2010/1, 2010/2, 2011/1, 2011/2 conforme
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consta em seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) José Ubderan Coelho Meneses matrícula nº
2006123399 vinculado ao curso de Ciência da Computação - Campus Palmas
que sua matrícula não foi renovada nos semestres 2010/2, 2011/1, 2011/2 conforme
consta em seu histórico escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Urias Cruz da Cunha matrícula nº 2008115132
vinculado ao curso de Ciência da Computação - Campus Palmas que sua matrícula
não foi renovada nos semestres 2011/1, 2011/2 conforme consta em seu histórico
escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Mateus Rodrigues Pereira matrícula nº 2009214972
vinculado ao curso de Ciência da Computação - Campus Palmas que sua matrícula
não foi renovada nos semestres 2011/1, 2011/2 conforme consta em seu histórico
escolar
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Ricardo Ferreira Silva matrícula nº 2003221619
vinculado ao curso de Administração - Campus Palmas que sua matrícula não foi
renovada nos semestres 2004/2, 2011/2 conforme consta em seu histórico escolar
.
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
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matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Nícida Carmina Maldonado de Freitas matrícula nº
2006223819 vinculado ao curso de Administração - Campus Palmas que sua
matrícula não foi renovada nos semestres 2007/2,2010/1e 2010/2 conforme consta
em seu histórico escolar .
O art. 77 item I do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
"Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que deixar de renovar a
matrícula por 02(dois) semestres consecutivos ou não".
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, informamos que será disponibilizado o prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação para apresentação de justificativas,
por escrito, com relação à sua situação acadêmica. A manifestação deve ser
acompanhada de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial.
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Tiago Martins Souza matrícula nº 2001220909
vinculado ao curso de Administração - Palmas que consta em seu histórico escolar,
02 (duas) reprovações em todos os componentes curriculares em que estava
matriculado nos seguintes semestres: 2009/2 e 2010/2.
O art. 77 item II do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido reprovado em
todos os componentes curriculares em que estiver matriculado em 02 (dois
semestres, consecutivos ou não).
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, solicitamos a manifestação por escrito no prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação. A manifestação deve ser precedida
de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
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NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Maria Eduarda Jordão Coelho matrícula nº
2010111724 vinculado ao curso de Pedagogia - Palmas que consta em seu histórico
escolar, reprovações em todos os componentes curriculares em que estava
matriculado no 1º período do curso.
O art. 77 item III do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido reprovado no
1º período em todos os componentes curriculares.
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, solicitamos a manifestação por escrito no prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação via Boletim Interno. A manifestação
deve ser precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Cassius Gustavo Nascimento Leão matrícula nº
2010213199 vinculado ao curso de Pedagogia - Palmas que consta em seu histórico
escolar, reprovações em todos os componentes curriculares em que estava
matriculado no 1º período do curso.
O art. 77 item III do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido reprovado no
1º período em todos os componentes curriculares.
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, solicitamos a manifestação por escrito no prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação via Boletim Interno. A manifestação
deve ser precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.

NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o(a) aluno(a ) Patrícia Menezes Santana dos Anjos matrícula nº
2010212470 vinculado ao curso de Pedagogia - Palmas que consta em seu histórico
escolar, reprovações em todos os componentes curriculares em que estava
matriculado no 1º período do curso.
O art. 77 item III do Regimento Acadêmico da UFT dispõe que:
Terá sua matrícula cancelada o(a) acadêmico(a) que tiver sido reprovado no
1º período em todos os componentes curriculares.
Este procedimento está sendo adotado em atendimento ao artigo 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, que assegura a observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, solicitamos a manifestação por escrito no prazo de 10(dez)
dias a contar da publicação desta notificação via Boletim Interno. A manifestação
deve ser precedida de documentos que comprovem os fatos alegados.
Caso a manifestação não seja feita dentro do prazo acima mencionado, sua
matrícula será cancelada e o resultado publicado no Boletim UFT Especial
Campus Universitário de Palmas, 01 de fevereiro de 2012.
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