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Adilson Conceicao dos Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Adriana Santos Araujo instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Adriana Santos Barboza instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Alana Barros Nunes instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Alana Ché da Silva instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Aline Kathiuce Honório Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Aline Velame Branco dos 
Santos 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Ana Jacy Carneiro L. Calasans instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Ana Luiza Sobrinha Silva Souza instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Anderson Ferreira dos Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Anderson Lima de Queiroz 
Pereira 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Andre Luis dos Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Andréa Nogueira de Almeida instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Bianca Trindade dos Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Carla da Silva dos Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Carla Gomes Sales da Silva instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 
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Carlos Antonio Brito Tiano instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Catiane dos Santos Nascimento 
Mota 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Cleide Henriqueta Praxedes 
Fernandes 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Corina Glaúcia Fé Souza de 
Matos 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Crislane Santana Souza instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Daiane Silva das Chagas instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Daisy Lima de Souza Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Daniela Ribeiro Teixeira instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Danielle Nascimento Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Deize Pinto Souza instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Deysiene Cruz Silva instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Dilton Alves Dória instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Domingos Apostolo de Sousa instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Eliana Santana dos Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Ellen Caroline Conceição Reis instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Emile Luci dos Santos Campos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 
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Emilio Almeida Oliveira instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Emilly Hervennys Teixeira 
Fernandes 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Enilson Marques de Oliveira instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Fábio Alves da Silva instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Fábio Thomaz Melo instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Francielle Santana França instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Francis Mary Soares Correia da 
Rosa 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Gabriel Carvalho de Freitas instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Gabriel Teixeira Batista instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Girlene Nunes Teixeira instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Gisely de Souza Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Ilva Pereira Rodrigues instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Izani Daniela Reis Gomes 
Rodrigues 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Jaciara Preza Bastos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Jaissara de Santana Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Jamile Priscila Escobar Bastos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 
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Jaqueleide Souza de Lima instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Jéssica Larissa Valente da Silva 
Barbosa 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Joas Silva Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Joiran Souza Barreto de 
Almeida 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Jônatas Souza Sena instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Jones Antonio dos Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Jose Ronaldo de Souza instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Juliana de Castro Braz instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Juliana Lins Schiesser instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Jussara Dantas de Souza instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Karla Patricia Oliveira Santos 
Sampaio 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

KATHERIN FELIPA CARHUAZ 
MALPARTIDA 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Kátia Maria Nery Costa de 
Pinho 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Leandro Souza de Jesus instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Leonardo Sousa Gomes instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 
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Ligiane Guimarães de Oliveira instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Lília Maria Carvalho Mattos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Liliam dos Santos Nascimento instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Lise Mary Arruda Dourado instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Lucas Bispo de Oliveira Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Lucas dos Santos Porto instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Luciana Reis da Silva instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Luciana Silva da Lapa instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Luciano Almeida de 
Albuquerque 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Luiz André Gomes Araujo instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Marcelo Correia Lisboa instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Marcelo da Silva Moura instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Marcelo Peixoto Souza instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Marcio Fernando Camelo da 
Silva 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Maria Clara Carvalho 
Magalhães 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Maria de Fátima Pereira de instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 
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Sousa 

Maria de Fátima Santana de 
Souza Guerra 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

MARIA REGINA CAVALCANTE instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Maria Simone Ferreira dos 
Santos 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Maximilien dos Santos 
Coqueiro 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Monique Uiara Almeida Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Najar Caêt Alves Pereira instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Neusinea Maciel Miranda dos 
Anjos 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Priscila Maria de Jesus instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Rilma Santos de Oliveira instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Rita de Cassia Oliveira de 
Santana 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Rivailde Santos da Hora instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Rogeria Vilela da Silva Gomes instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Rogerio Alves Rosa instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Rosangela de Carvalho Matos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 
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Roseli de Jesus da Silva instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Salmo de Souza Leite instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Sandra Oliveira Ramos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Siméia Oliveira Nunes Bezerra instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Suellen Alves dos Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Taís Pinto Dias Coelho instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Tarcisio Carvalho da Cruz instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Thais de Jesus Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Tharcizo Augustho Amado 
Pereira Alves 

instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Vagner de Souza Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Vanessa Leal Santos instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

Wânia Dias da Cruz instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

William Vieira de Souza instituição não permite que o aluno fique ativo em mais de 1 curso 

 

 

 


