
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO 
 

A Direção do Colégio de Aplicação da UFSC, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que 

consta no item 4.9 do Edital de Sorteio n.º 09/CA/2021, de 1º de outubro de 2021, torna público o 

Resultado dos Recursos sobre o resultado do sorteio realizado no dia 4 de novembro de 2021: 

 
Responsável pelo pedido Nome Candidato RESULTADO 

SOLISMAR ANTUNES DE 

OLIVEIRA 

MIGUEL NUNES DE 

OLIVEIRA 

Solicita esclarecimentos: informamos que no 

1º Ano dos Anos Iniciais, ampla concorrência, a 

inscrição 421 foi sorteada na posição 702. No 

vídeo é possível verificar o número sorteado no 

tempo do vídeo de 3 minutos e 33 segundos. 

MICHELLI VALÉRIO JOAQUIN VALÉRIO 

NUNES 

Solicita a vaga: INDEFERIDO -informamos 

que não será aceito recurso cujo motivo seja 

pedir inclusão de nomes nas listas para aqueles 

candidatos não foram sorteados.  

PAULO CESAR LEAL 

FANFA 

RAFAEL ANTUNES 

VARGAS FANFA 

Solicita a vaga: INDEFERIDO -informamos 

que não será aceito recurso cujo motivo seja 

pedir inclusão de nomes nas listas para aqueles 

candidatos não foram sorteados. 

CLAUDIA ANNIES LIMA LORENZO ANNIES 

LIMA MARIANO 

Solicita cancelamento do edital: 

INDEFERIDO – informamos que a inscrição 

889 foi validada após solicitação de recurso da 

inscrição. O ato da validação está publicado no 

site https://ingressoaplicacao.ufsc.br/ , na 

publicação com título “Edital 9/CA/2021 – 

Divulgação das inscrições para a comunidade 

em geral para o ano letivo de 2022 e 

Recursos”, ao final da publicação está o 

resultado dos recursos, datado de 3/11/2021. 

SINARA CARLISE 

HIPPLER 

MURILO HIPPLER 

BARBOSA 

Questiona a distribuição dos números do 

sorteio: Informamos que o candidato está 

corretamente inscrito no 7º Ano – Anos Finais – 

ampla concorrência, com a numeração 16. 

Ocorre que em todas as turmas são realizados 

sorteios que iniciam no número 1 (um) e segue 

até a numeração da quantidade de inscritos, 

desta maneira, todas as turmas com mais de 16 

inscritos terão o número 16 como um dos 

números sorteados. No sorteio do 7º Ano, 

Ampla concorrência, é possível verificar o 

número 16 sorteado no tempo do vídeo de 15 

minutos de 03 segundos. 

PAULO CESAR LEAL 

FANFA 

RAFAEL ANTUNES 

VARGAS FANFA 

Solicita a vaga: INDEFERIDO -informamos 

que não será aceito recurso cujo motivo seja 

pedir inclusão de nomes nas listas para aqueles 

candidatos não foram sorteados. 

BRUNA RODRIGUES DE 

ABREU 

MAURÍCIO DE ABREU 

GONÇALVES 

Solicita a vaga: INDEFERIDO -informamos 

que não será aceito recurso cujo motivo seja 

pedir inclusão de nomes nas listas para aqueles 

candidatos não foram sorteados. 
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TALITA PERES DE 

OLIVEIRA 

DAVI PERES DE 

OLIVEIRA  

Solicita esclarecimentos: informamos que no 

1º Ano dos Anos Iniciais, ampla concorrência, a 

inscrição 125 foi sorteada na posição 588. No 

vídeo é possível verificar o número sorteado no 

tempo do vídeo de 3 minutos e 29 segundos. 

LUANA PARDINI  LIVIA PARDINI 

AMANDIO 

Solicita esclarecimentos e vaga: informamos 

que a candidata está corretamente inscrita para o 

1º Ano dos Anos Iniciais, com o número 367.  

Ocorre que em todas as turmas são realizados 

sorteios que inicia no número 1 (um) e segue até 

a numeração da quantidade de inscritos. 

Informamos que no 1º Ano dos Anos Iniciais, 

ampla concorrência, a inscrição 367 foi sorteada 

na posição 622. No vídeo é possível verificar o 

número sorteado no tempo do vídeo de 3 

minutos e 30 segundos.  

DANIELLE JORGE HORN CAUÃ HORN COSTA Solicita realização de novo sorteio: 

INDEFERIDO - informamos que a inscrição 

889 foi validada após solicitação de recurso da 

inscrição. O ato da validação está publicado no 

site https://ingressoaplicacao.ufsc.br/ , na 

publicação com título “Edital 9/CA/2021 – 

Divulgação das inscrições para a comunidade 

em geral para o ano letivo de 2022 e 

Recursos”, ao final da publicação está o 

resultado dos recursos, datado de 3/11/2021. 

MARIA ANGÉLICA DA 

COSTA 

IGUEL MOTA Solicita a vaga: INDEFERIDO -  informamos 

que não será aceito recurso cujo motivo seja 

pedir inclusão de nomes nas listas para aqueles 

candidatos não foram sorteados. 

JULIANE TERNUS 

AREND 

BERNARDO TERNUS 

AREND 

Solicita informações: informamos que a 

inscrição 889 foi validada após solicitação de 

recurso da inscrição. O ato da validação está 

publicado no site 

https://ingressoaplicacao.ufsc.br/ , na publicação 

com título “Edital 9/CA/2021 – Divulgação 

das inscrições para a comunidade em geral 

para o ano letivo de 2022 e Recursos”, ao final 

da publicação está o resultado dos recursos, 

datado de 3/11/2021. 

JULIANE TERNUS 

AREND 

MATHEUS TERNUS 

AREND 

Solicita informações: informamos que a 

inscrição 889 foi validada após solicitação de 

recurso da inscrição. O ato da validação está 

publicado no site 

https://ingressoaplicacao.ufsc.br/ , na publicação 

com título “Edital 9/CA/2021 – Divulgação 

das inscrições para a comunidade em geral 

para o ano letivo de 2022 e Recursos”, ao final 

da publicação está o resultado dos recursos, 

datado de 3/11/2021. 

 

Florianópolis, 8 de novembro de 2021 
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