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A/o candidata/o poderá interpor recurso contra o Resultado Preliminar, desde que devidamente instruído e              
fundamentado. O recurso deverá ser redigido em Formulário de Recurso disponível no site da Praec e protocolado                 
na Secretaria Administrativa da Praec, por meio de envio de e-mail ao endereço eletrônico              
atendimento.praec@ufla.br, entre os dias 18/12 e 21/12/2020.  

 

 
        

Inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais no Ensino Superior - 20h 

 
 

Registro Acadêmico Situação 
 

Pontuação Final 

202020605 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201910813 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201920221 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201920599 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201820346 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201621082 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

202010642 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201610564 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201820910 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201821089 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

202010647 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201720854 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201820163 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201910808 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201921007 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

202010541 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 
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202010493 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201921002 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201921123 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201710087 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201421512 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

202010862 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201821083 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201920514 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201521176 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

202010564 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201711104 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201921027 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201820902 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 

201821158 Eliminado - Descumprimento do requisito de seleção - 


