SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

EDITAL PROEN No 010/2014 - PROEN/IFAP
CONVOCAÇÃO DA 4a LISTA DE ESPERA DO SiSU
A Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá –
IFAP, usando das atribuições que lhe confere, em cumprimento ao que determinam os artigos 36 e 38 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; tendo em vista o disposto na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de
2012, no Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012 e na Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de
2012 e considerando o disposto na Portaria Normativa MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012 e no uso de
suas atribuições legais, torna público a seleção de candidatos para provimento de vagas remanescentes
nos cursos superiores de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Química, Tecnólogo em Redes de
Computadores e Tecnólogo em Construção de Edifícios, oferecidos pelo IFAP para ingresso no segundo
semestre de 2014. A seleção utilizará o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), precisamente a lista de
espera observando o seguinte:
1. A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas por meio do SiSU de que trata esse Edital será
efetuada com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem
referente ao ano de 2013.
2. Serão preenchidas 1 (uma) vaga para o curso de Licenciatura em Informática, 1 (uma) vaga para o
curso de Licenciatura em Química, 5 (cinco) vagas para o curso Tecnólogo em Construção de Edifícios, 2
(duas) vagas para o curso de Tecnólogo em Redes de Computadores. Observando a seguinte distribuição
para o número de vagas:
CURSO
Licenciatura em Informática
Licenciatura em Química
Tecnólogo em Construção de
Edifícios
Tecnólogo em Redes de
Computadores

A
C
0
1
0

L1

L2

L3

L4

L5

L6

A1

0
0
0

1
0
4

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

Total de
vagas
1
1
5

1

0

0

0

0

1

0

0

2

Legenda:
AC – Ampla Concorrência
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L2 - Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012).
L3 - Candidatos autodeclarados indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5
salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012).
L4 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

L5 - Candidatos autodeclarados pretos ou pardos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012).
L6 - Candidatos autodeclarados indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012).
A1 – Candidatos portadores de necessidades especiais (Ação Afirmativa da instituição).
2.1. A quantidade de candidatos convocados é igual ao quíntuplo do número de vagas oriundas de vagas
remanescentes da 1ª e 2ª chamada do SiSU, bem como da 2ª lista de espera (realizada através do Edital nº
006/2014 – PROEN/IFAP). Os candidatos constantes na convocação deverão comparecer a chamada
pública no dia 09 de setembro de 2014 (terça-feira), obrigatoriamente no horário estabelecido na tabela
abaixo, no Câmpus Macapá do IFAP (BR 210-KM 03, Bairro Brasil Novo – Macapá/AP).
Curso
Licenciatura em Informática
Licenciatura em Química
Tecnólogo em Construção de Edifícios
Tecnólogo em Redes de Computadores

Data

Horário

09/09/2014

09:00 h

2.2. Os candidatos interessados em efetuar matrícula ou seus representantes, deverão comparecer
conforme o item 2.1 deste Edital.
2.3. A representação dos candidatos dar-se-á através de procuração simples (será exigida a apresentação
da Carteira de Identidade do procurador, cujo número deverá constar na procuração);
2.4. Não será permitida a entrada de candidatos ou de seus representantes após o início da chamada
pública citada no item 2.1 deste Edital;
2.5. Durante a chamada pública citada no item 2.1 será efetuada chamada nominal dos candidatos
constantes na convocação (Anexo deste Edital/ Convocação da Lista de Espera), para a realização da
matrícula, pela ordem decrescente da nota obtida no ENEM 2013, até que todas as vagas disponíveis pelo
SiSU sejam completadas ou que não haja mais candidatos aptos presentes;
2.6. A presença do candidato na chamada pública não implica necessariamente o direito à vaga. As vagas
serão preenchidas pela ordem decrescente de classificação;
2.7. Na chamada pública os candidatos devem portar a documentação necessária para efetivação da
matrícula conforme descrito no item 2.8 deste Edital.
2.8.
No ato da matrícula, o candidato deverá trazer preenchido integralmente o Questionário
Socioeconômico (AnexoII) e apresentar a seguinte documentação:
2.8.1
– Ampla concorrência (AC), ações afirmativas (A1) da instituição e vagas reservadas
conforme a Lei nº 12.711/2012 (L1, L3 e L6 – Candidatos que independente de renda tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas .

• Histórico Escolar e Diploma de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia);
• Certidão de Nascimento ou casamento (original e cópia);
• Carteira de Identidade (original e cópia);
• CPF (original e cópia);
• Certificado de Alistamento Militar e/ou Reservista (sexo masculino e maiores de 18 anos- original e cópia);
• Título de Eleitor e comprovante de votação da ultima eleição (obrigatório para maiores de 18 anos- original e
cópia);
• 1 foto 3x4 (atual);
• Comprovante de residência atual (últimos três meses).

2.8.2 - Vagas reservadas conforme a Lei nº 12.711/2012 (L2, L4 e L5) Candidatos com renda familiar bruta
per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em

escolas públicas.
• Histórico Escolar e Diploma de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia);
• Certidão de Nascimento ou casamento (original e cópia);
• Carteira de Identidade (original e cópia);
• CPF (original e cópia);
• Certificado de Alistamento Militar e/ou Reservista (sexo masculino e maiores de 18 anos- original e cópia);
• Título de Eleitor e comprovante de votação da ultima eleição (obrigatório para maiores de 18 anos- original e
cópia);
• 1 foto 3x4 (atual);
• Comprovante de residência atual (últimos três meses);
• Para candidato indígena (Documento emitido pela FUNAI declarando que o candidato é indígena).
COMPROVAÇÃO DE RENDA TRABALHADORES ASSALARIADOS
• Contracheques;
• Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de
restituição, quando houver;
• CTPS registrada e atualizada;
• CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica;
• Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS;
• Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
ATIVIDADE RURAL
• Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de
restituição, quando houver;
• Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ;
• Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família,
quando for o caso;
• Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas;
• Notas fiscais de vendas.
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
• Extrato mais recente do pagamento de benefício;
• Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de
restituição, quando houver;
• Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
• Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de
restituição, quando houver;
• Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua família,
quando for o caso;
• Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada;
• Extratos bancários dos últimos três meses
RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
• Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil
e da respectiva notificação de restituição, quando houver.
• Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
• Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três últimos
comprovantes de recebimentos.

2.9. Os candidatos que não comparecerem no horário previsto da chamada pública conforme item 2.1 ou
não apresentarem a documentação necessária para matrícula, serão excluídos da Lista de Espera e
perderão o direito de concorrer às vagas.
2.10. Caso após a chamada pública ainda existirem vagas remanescentes, estas poderão ser preenchidas
por candidatos que chegarem atrasados, obedecendo a ordem de classificação.
2.11. No caso de notas idênticas, o desempate entre os candidatos será efetuado em observância à seguinte
ordem de critérios:
a) nota obtida na redação;
b) nota obtida na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
c) nota obtida na prova de Matemática e suas Tecnologias;
d) nota obtida na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
e) nota obtida na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias;

3. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos
neste Edital (dia e horário da chamada pública), bem como os documentos exigidos para a matrícula;
4. O candidato deverá ainda acompanhar o Portal do Ministério da Educação, por meio do endereço
www.mec.gov.br, e a página eletrônica do IFAP, por meio do endereço www.ifap.edu.br.

Macapá/AP, 04 de setembro de 2014.

_____________________________________________
Pedro Clei Sanches Macedo
Pró-Reitor de Ensino
Portaria nº 738/2014/GR/IFAP

ANEXO I – LISTA DE CANDIDATOS
LICENCIATURA EM INFORMÁTICA
Ord.

1.

Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar
bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012) / VAGAS DISPONÍVEIS = 1 vaga
GILVANE FOGASSA

2.

ELIENE SOUSA DA SILVA

3.

EVILY DAS CHAGAS DA SILVA

4.

ROMISON LACERDA BRUNO

5.

RAILANA DE SOUZA SOUZA

LICENCIATURA EM QUÍMICA
Ord.
1.

Ampla Concorrência / VAGAS DISPONÍVEIS = 1 Vaga
VICTOR BARRIGA DA CAMARA

2.

VIVIANE DE OLIVEIRA FERREIRA

3.

CAROLINE MELO DOS SANTOS

4.

GLEICY KELLY GAMA PENNAFORT

5.

THAYANA FERREIRA SETUBAL

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Ord.

1.

Ação Afirmativa: Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com
renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas (Lei nº 12.711/2012).
VAGAS DISPONÍVEIS = 4 vagas
CAIO EDUARDO SILVA PEDRADO

2.

ANTONIA ASSUNCAO CORREA RAMOS

3.

ARTHUR DA CRUZ CORREA

4.

TRICIA BARBOSA DA LUZ

5.

SIDNEY DE AGUIAR DOS SANTOS

6.

MARIANA MELO PIMENTEL

7.

JONAILSON CORREA CRUZ

8.

HERIQUE FERREIRA CASTELO

9.

MIRIAN DE MELO MORAES

10.

ARQUILEIDE TEIXEIRA DOS SANTOS

11.

JANIO AUGUSTO BAIA BRAGA

12.

ADILENE DE SOUSA MOY

13.

FRANK WILLIAN CAMPOS MACEDO

14.

BRENDA TAYANE MONTEIRO DE SOUSA

15.

SILVANY APARECIDA LOPES MALVAO

16.

EMERSON DA SILVA AZEVEDO

17.

MARCELO DE SOUZA BARBOSA

18.

ERIVAN DOS SANTOS NEVES

19.

LUANA DA ASSUNCAO LEITE

20.

EDUARDO DOS REIS FACANHA

Ord.

1.

Ação Afirmativa: Candidatos autodeclarados pretos ou pardos que,
independente de renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012),
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
(Lei nº 12.711/2012).
VAGAS DISPONÍVEIS = 1 vaga
JHENY FERREIRA DOS SANTOS

2.

ROSSILDA MENDES DE LIMA

3.

JAILSON FERREIRA ALENCAR

4.

BRIELE SILVA VILHENA

5.

ODILSON VICENTE ROCHA MARTINS

TECNOLÓGO EM REDES DE COMPUTADORES
Ord.
1.

Ampla Concorrência / VAGAS DISPONÍVEIS = 1 Vaga
EMILLE TACIANA ISACKSSON DE LIMA

2.

IRNACLEY PINTO FERREIRA

3.

VIVIANE SILVA DA SILVA

4.

LEIDIANE CORREA SILVA

5.

VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS

Ord.

1.

Ação Afirmativa: Candidatos autodeclarados pretos ou pardos que,
independente de renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012),
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
(Lei nº 12.711/2012).
VAGAS DISPONÍVEIS = 1 vaga
ODINELSON SOUZA DE CARVALHO

2.

VALDECI RODRIGUES SANTA BRIGIDA JUNIOR

3.

MARIA CAROLINA SILVA DA SILVA

4.

WILKSON COSTA DOS SANTOS

5.

ANA CLEIDE BATISTA DE SOUSA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP
SERVIÇO SOCIAL - CâMPUS MACAPÁ

ANEXO II- QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO

Nome:____________________________________________________________________________________
Sexo: _________________ Data de Nascimento:_______/_______/__________ Idade: _______________ anos
Filiação: _____________________________________ / ____________________________________________
Curso:______________________________ Cursando o Ano/ Semestre ___________ Turno:_____________
Endereço:________________________________________________Bairro: ____________________________
Ponto de Referência:__________________________________________________________________________
Fones p/ contato: Res. (

) __________________ Com. (

) _______________Celular (

) _____________

QUESTIONÁRIO DE PERFIL SOCIOECONÔMICO
Prezado (a) Aluno (a),
Este questionário tem como objetivo conhecer os aspectos socioeconômicos que caracterizam os alunos do
IFAP.
A veracidade das respostas e a devolução deste questionário na data acordada é necessária e indispensável para
sua participação na coleta de informações. Portanto, por favor, não deixe nenhuma questão sem resposta!
Todos os dados obtidos neste questionário serão confidenciais!
1- Onde (Cidade/Estado) você nasceu?
______________________________________
2 – Caso não seja natural desta Cidade há quanto
tempo reside em Macapá?
______________________________________
3 - Como você se considera?
( ) Branco(a)
( ) Indígena
( ) Negro(a)

( ) Amarelo(a)
( ) Pardo(a) / Mulato(a)

4 - Qual o seu estado civil?
(
(
(

) Solteiro (a)
) Viúvo (a)
) Casado (a)

( ) Separação legal
( ) Outro

5 - Você tem alguma religião?
( ) Sim
( ) Não
Se sim qual? __________________________
6- Onde e como você mora atualmente?
( ) Em casa ou apartamento, com sua família.

( ) Em casa ou apartamento, sozinho(a).
( ) Em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a).
( ) Em casa de outros familiares
( ) Em casa de amigos
( ) Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel,
pensionato, etc.
( ) Em casa mantidos pela família para moradia do
estudante
( ) Outra situação,________________________
7 - Caso ainda não tenha constituído sua família, e não
resida com seus pais, qual o motivo?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

8 - Em relação à moradia:
( ) Própria
( ) Alugada Valor: ____________
( ) Financiada
( ) Cedida Por quem?_________
Número de cômodos: ______________
Tipo de Construção:
( ) alvenaria
( ) madeira

( ) mista

( ) outra:________________
9 - A situação conjugal dos seus pais é:
( ) Vivem juntos
( ) Separados

10 - Qual o nível de escolaridade dos seus pais?
Pai
Mãe
( ) Analfabeto
( ) Analfabeta
( ) Ensino Fund. Incompleto ( ) Ens. Fund. Incompleto
( ) Ensino Fund. Completo ( ) Ensino Fund. Completo
( ) Ensino Médio
( ) Ens. Médio
Incompleto
Incompleto
( ) Ensino Médio Completo ( ) Ensino Médio
( ) Superior Incompleto
Completo
( ) Superior Completo
( ) Superior Incompleto
( ) Superior Completo
11 - Como fez seus estudos de Ensino Fundamental?
( ) Integralmente em Escola Pública
( ) Integralmente em Escola Particular
( ) Maior parte em Escola Pública
( ) Maior parte em Escola Particular
12 - Faz algum curso pago?
( ) Não
( ) Sim Qual? _______________
Onde? ___________________________________
Qual o valor da mensalidade?_______________
* * * QUESTÕES 13 A 20 APENAS PARA
ALUNOS DO SUBSEQUENTE E SUPERIOR * * *

13 - Concluiu o Ensino Fundamental (1º grau) em:
( ) Curso Regular
( ) Curso Supletivo
14 - Como fez seus estudos de Ensino Médio (2º grau)?
( ) Integralmente em Escola Pública
( ) Integralmente em Escola Particular
( ) Maior parte em Escola Pública
( ) Maior parte em Escola Particular
15 - Caso tenha estudado em escola particular, possuía
bolsa?
( ) Sim
( ) Não
16 - Concluiu o Ensino Médio em: (Superior e
Subsequente)
( ) Curso regular: Ensino Médio
( ) Curso regular: Ens. Médio com ensino
profissionalizante
( ) Curso supletivo
17 - Em que turno você frequentou o Ensino Médio?
( ) Todo diurno
( ) Maior parte noturno
( ) Todo noturno
( ) Outro
( ) Maior parte diurno
18 - Em que ano concluiu o Ensino Médio (2º grau)?
( ) Entre 2013 e 2006
( ) Entre 1994 e 1990
( ) Entre 2005 e 2001
( ) Antes de 1989
( ) Entre 2000 e 1995

19 - Você frequentou curso pré-vestibular? (Para alunos
de Graduação e Subsequente)
( ) Sim
( ) Não
Em caso afirmativo: ( ) Particular; ( ) Particular com
bolsa parcial; ( ) Particular com bolsa integral; ( )
Público.
20- Além do IFAP, você estuda em alguma faculdade ou
outro curso técnico?
( ) sim
( ) Não
Se a resposta for afirmativa. Qual o curso e o horário?
________________________________
21 - Qual o principal meio de transporte que você
utiliza para chegar ao IFAP?
( ) A pé/carona
( ) Transporte escolar
( ) Bicicleta
( ) Transporte próprio
( ) Transporte coletivo
22 - Qual é a sua participação na vida econômica de sua
família?
(
(
(
(

) Você não trabalha e seus gastos são custeados.
) Você trabalha e é independente financeiramente.
) Você trabalha, mas não é independente financeiramente
) Você trabalha e é responsável pelo sustento da família.

23 - Caso você desenvolva alguma atividade remunerada,
qual é o vínculo?
( ) Estágio;
( ) Emprego fixo particular;
( ) Trabalho autônomo;
( ) Emprego fixo federal/ estadual/ municipal.
24 – No caso de exercer atividade remunerada, qual o
salário recebido?
( ) Até 300,00
( ) De R$ 301,00 a R$ 724,00 – até 01 salário mínimo
( ) De R$ 725,00 a R$ 1.086,00 – até 01 salário e meio
( ) De R$ 1.087,00 a R$ 1.448,00 – até 02 salários mínimos
( ) De R$ 1.,44900 a R$ 2.172,00 – até 03 salários mínimos
( ) De R$ 2.173,00 a R$ 2.896,00 – até 04 salários mínimos
( ) De R$ 2.897,00 a R$ 3.620,00- até 05 salários mínimos
( ) Mais de R$ 3.621,00 – acima de 05 salários mínimos
25 - Você tem pais ou cônjuge/companheiro (a) falecidos?
( ) Sim
( ) Não
Em caso afirmativo. Quem:
________________________________________________
26 - Você tem filhos?
( ) Sim
( ) Não
Em caso afirmativo. Quantos filhos você tem?
________________Idade:_________________
Residem com você: ( ) sim ( ) não
27 - Você paga pensão alimentícia a filhos ou ex-cônjuge?
( ) Sim Valor: R$ ______________
( ) Não.

28 - Você recebe pensão alimentícia para seus filhos?
( ) Sim – Valor: R$ ______________
( ) Não.

(
(
(
(

) Cônjuge ou companheiro (a);
) Pai;
) Mãe;
) Outra pessoa. Quem: ____________________

29 - Quem é a pessoa que mais contribui com a renda
familiar?
( ) Você mesmo;
30 - Composição familiar, incluindo você:
OBS: coloque apenas os membros que residem no mesmo domicílio que você
Nome

Idade

Sexo

Parentesco

Renda
Mensal

Trabalha como

R$

31 – Relacione os gastos com as seguintes
despesas familiares:
Alimentação
Transporte
Saúde - Plano ou
Medicamentos
Educação
Energia Elétrica
Lazer
Outros
32- A renda de sua família é suficiente para todas as
necessidades?
( ) Sim
( ) Não
Caso a resposta seja não, enumere em ordem crescente, os
itens com maiores dificuldades de adquirir ou pagar: Ex:
1 para a maior dificuldade...
( ) Alimentação
( ) Medicamentos
( ) Aluguel
( ) Vestuário
( ) Transporte
( ) Calçados
( ) Água, luz, telefone...
( ) Outros. Quais?_____________________________
33 - Sua família participa de algum Programa do Governo
Federal, Estadual, Municipal, recebe algum benefício
social (ex. Bolsa família, renda para viver melhor etc.) ou
possui o Cadastro Único?
( ) Sim
( ) Não

Em caso afirmativo, qual?
_______________________________________
34 - Quais dos itens abaixo há em sua casa?
( ) TV
( ) Geladeira
( ) DVD
( ) Freezer
( ) Computador
( ) Telefone Fixo
( ) Automóvel
( ) Telefone Celular
( ) Motocicleta
( ) Acesso à Internet
( ) Bicicleta
( ) TV por assinatura
( ) Máquina de Lavar Roupas
( ) Empregada
Doméstica
34 - Você possui algum plano de assistência médica?
( ) Sim
( ) Não
Se a resposta for sim, informar qual:
______________________________________________
35 - Na sua família há algum deficiente físico ou
mental?
( ) não ( ) sim Quem? ________________________
36- Algum membro da família necessita de tratamento
de saúde momentâneo ou contínuo (hipertensão,
diabetes, problemas cardíacos, câncer, etc)
( ) não ( ) sim Quem? ________________________
37- Você possui alguma necessidade educacional
especifica?
( ) Não ( ) Sim Se a resposta for sim, informar qual:
____________________________________________
Recursos que precisam ser adaptados:
____________________________________________

