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RESULTADO DA ADESÃO AO AUXÍLIO CONECTIVIDADE E PROJETO ALUNOS CONECTADOS 
 
 

ETAPA I - PARA ESTUDANTES QUE RECEBEM AUXÍLIO DA INSTITUIÇÃO 

NOME  INTERNET EQUIPAMENTO 

Adriana Vital dos Santos Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Aginaldo dos Santos Soares Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Alberth da Silva Lima Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Alberto Rodrigues dos Santos Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Alessandra Lima da Silva  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Aline dos Santos  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Amanda da Silva Lima  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Amauri da Silva Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Amauri dos Santos Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Ana Karine de Oliveira Santos ----- Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Ana Paula de Oliveira Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  
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Analiel Pedro Pereira Gomes Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Anderson Kevin Berto da silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Anderson Santos Silva Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Andreza dos Santos Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Antonio Ricardo Lima dos Santos Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Arla Vitoria Leão Santos  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Beatriz Ramos dos Santos  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Beatriz Santos Silva  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Beatriz Soares de Lira Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Bruna Carla dos Santos Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Bruna Caroliny dos Santos Oliveira  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Bruna Nicolly da Silva Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Camile Vitória de Farias Alves  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  
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Carlos Eduardo Barbosa Santos Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Carlos Miguel Ferreira Santos Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Cassia Kelly de Oliveira Santos Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Daniely Moura Fernandes  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Debora Nycolli Jovino dos Santos Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Diogo Bonfim Pinheiro Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Edla Crystine da Silva Pereira Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Eduarda Soares da Silva  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Elaine Clis de Menezes Silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

ELAINE DA SILVA SANTOS Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Elton Lima dos Santos Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Erika Costa Pinheiro dos Santos Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Ermerson Tavares da Silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 
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Ernande Edson da Conceição Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Everton Rafael Silva Rocha Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

FELIPE PEREIRA DOS SANTOS Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Fernanda Beatriz de Melo Silva Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Gabriel Gomes Dos Santos  Chip telefônico da operadora OI com pacote de dados 
móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Gean Jhony da Silva Alves Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Geovana Cabral dos Santos  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Giovanna Alves Barbosa de Oliveira  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Girlane dos Santos Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Graciele Oliveira dos Santos Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Grazielly Vitoria dos Santos Barbosa Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Gutemberg Santos de Santana Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Hyago Vinicius Martins Ferreira Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  
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Iara Maria de Jesus Filha Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Igor Silva de Oliveira Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Isabel dos Santos Pereira  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Isabel Vitória da Silva Gama Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Jabes Silva Santos  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Jaciele Nascimento da Silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Jadilson Lucio dos Santos Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Jadma Ferreira Silva.  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Jamerson da Silva Assis Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Jamily dos Santos Sena ---- Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Jammys Gabriel Berto da Silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Janaina Isidorio dos Santos  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Janayna Castro da Silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Janecleide Ferreira de Oliveira Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  
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Janicleia Duarte dos Santos  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Janiel dos Santos Silva Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Janiele Martins dos Santos Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Janielson Florentino da Silva  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

JANIO SILVA GAMELEIRA JUNIOR Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Jaqueline da Silva Passos  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Jaqueline Martinelli Pereira Da Silva  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Jarlan Pereira da Silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Jayane Pereira da Silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Jeane de Brito Santos Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Jéssica De Oliveira Praxedes Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Jéssica Oliveira dos Santos Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Jhonathan Santos da Costa  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  
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João Pedro dos Santos Vasconcelos  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Joao Victor Celestino Felix Chip telefônico da operadora OI com pacote de dados 
móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

João Vinicius Lima de Oliveira Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

João Vitor Laurindo da Silva Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Jonas da Silva Lima  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Jonathan Candido Almeida Silva Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Jonathas Mikael Ferreira Barros Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

José Barbosa de Oliveira Neto Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

José Douglas da Silva Lima Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

José Ermisson Damasceno de Farias Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

José Ezequiel da Silva Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Jose Jadielson Lira Lima Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

José Lucas Afonso dos Santos Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 
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José Marcos Correia dos Santos Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

José Martins Pinheiro da Silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Josenilton Pereira de Melo Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Juciele Afonso da Silva Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Júlia Daniela Rocha de Oliveira Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Julia Raphaela Silva Ferro  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Júlia Vitória Farias da Silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Juliana Maria dos Santos Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Julio Cesar dos Santos Oliveira ---- Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Jully Regina Balbino da Silva Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Kamilla Barros Quirino  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Kauan Nogueira de Amorim Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Kaylla Hingredy Pinheiro de Oliveira Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Laiane Barbosa Santos  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  
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Lara Maria de Oliveira Silva  Chip telefônico da operadora OI com pacote de dados 
móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Larissa Santos Souza  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Lucas Honorio de Oliveira  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Lucas Leão Ferreira Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Lucas Rosendo De Farias  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Luiz Carlos Siqueira Santos Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Luzelito dos Santos Júnior Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Marcos Vinicius dos Santos Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Maria Alyce Catonio da Silva  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Maria Beatriz Ferreira dos Santos Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

María Cícera Amancio dos Santos Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Maria Clara da Silva Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Maria de Fátima Silva Viana Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  
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Maria Edna Da Silva  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Maria Eduarda Silva Santos  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Maria Fernanda Barbosa Magalhães Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Maria Fernanda Lima de Oliveira Cordeiro Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Maria Isabel da Silva Oliveira Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Maria Izabel dos Santos Frebonio Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Maria Izabel Lemos da Silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Maria Izabel Petuba Silva. Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Maria Laize dos Santos Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Maria Paula da Silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Maria Roberta de Lima Santos  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Maria Vitória da Silva Calixto  ---- Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Marta Mirely Nascimento dos Santos  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  
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Marya Eduardha Freitas Pereira Chip telefônico da operadora OI com pacote de dados 
móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Matheus de Melo Santos ---- Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Mayara da Silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Michelly de Oliveira Constantino  ---- Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Milca Ellen Cordeiro de Melo Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Milena Pereira Gonçalves  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

MISRAELE DA SILVA AMORIM  Chip telefônico da operadora OI com pacote de dados 
móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Mylena Ribeiro Duarte Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Nágylla Luana Ferreira da Silva  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Pauline Noêmia dos Santos Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Pedro Gabryel Gomes de Alcantara ---- Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Ramon da Silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Ranyelle Wanessa Silva Bezerra Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Regiane Costa de Oliveira  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  
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Rian Diego Silva  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Ricardo Moreira dos Santos  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

RIKELINE CÂNDIDO DA SILVA  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Riquely Barbosa da Silva  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Ronaldo Noberto dos Santos Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Ruan Arcanjo Santos da Silva Chip telefônico da operadora OI com pacote de dados 
móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Ryan Natan Pereira Ferreira Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Samara Ferreira dos Santos Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Samuel Lucas de Sena Santos  Chip telefônico da operadora OI com pacote de dados 
móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Silvana Silva Farias Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Silvânia Tatieli Santos dos Anjos  Chip telefônico da operadora OI com pacote de dados 
móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Sirliane Nunes Santos  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Sthefany Dionizio Silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 
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Stheffane da Rocha Silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Tamilly Kenielle do Nascimento  Chip telefônico da operadora OI com pacote de dados 
móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Tamires Silva Araujo Chip telefônico da operadora OI com pacote de dados 
móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Varcelom Xavier da Silva Chip telefônico da operadora OI com pacote de dados 
móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Verônica Dantas Rodrigues  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

VICTOR RODRIGO DE SOUZA SILVA Chip telefônico da operadora OI com pacote de dados 
móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Vinicios Rafael Soares dos Santos Carlos  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Vinicius Alves Pacheco Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Virgínia Rodrigues Santos  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Vitória Leite da Silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Vitória Soares dos Santos Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Viviane Maria Dos Santos Silva Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Weleson dos Santos  Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 
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Wemylle Vitória Amancio Alquino Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Wikesley Nayara Vieira Costa Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

Wildimyla Karolayne Dantas de Oliveira Leite Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Tablet adquirido pelo IFAL e doado à/ao estudante 

William Feitosa Lira  Auxílio financeiro no valor de R$70,00 para custeio de 
serviço de internet 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Yara Jacqueline Nascimento da Silva Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

Ygor Saraiva Santos Chip telefônico da operadora CLARO com pacote de 
dados móveis mensal de 40GB 

Auxílio financeiro no valor de R$600,00 para aquisi-
ção de equipamento  

 
 

Arapiraca, 22 de setembro de 2020 
 
 

Hilda Maria Pereira Araujo 
Assistente Social CRESS/AL 1685 

IFAL Campus Arapiraca 
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RELAÇÃO DE ESTUDANTES ELIMINADOS NA ETAPA I  
(SE INSCREVERAM NA PRIMEIRA ETAPA MAS NÃO RECEBEM AUXÍLIO) 

 

NOME FASE PARA INSCRIÇÃO/ADESÃO 

AMANDA RAFAELLY CORDEIRO SILVA III ETAPA 

Claudiano Antônio da Silva II ETAPA 

Edivaldo lins dos santos III ETAPA 

Graziely Farias dos Santos II ETAPA 

Hugo Otacílio Fernandes Bomfim II ETAPA 

Igor da Silva Santos III ETAPA 

Jadson de barros lima III ETAPA 

José Sebastião da Silva Filho II ETAPA 

José Vieira da Silva Neto II ETAPA 

Josenildo ferreira da silva II ETAPA 

JOSUELMA AMANCIO DOS SANTOS III ETAPA 

Karlisso Henrique Almeida Firmino III ETAPA 

Lídio Ferreira dos Santos neto III ETAPA 

Luã Gabriel de Almeida Silva III ETAPA 

Lucas Emanuel Lima da Silva II ETAPA 
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Marcos Messias de Souza e Silva III ETAPA 

Renato de Souza Vasconcelos III ETAPA 

SARA DANYELLE DOS SANTOS NUNES III ETAPA 

Valter da Silva Junior II ETAPA 

Vandressa Fernanda Ferreira dos Santos III ETAPA 

Vinicius Pinheiro Pereira II ETAPA 

Vivianne Costa Santos II ETAPA 

 
 

Arapiraca, 22 de setembro de 2020 
 
 

Hilda Maria Pereira Araujo 
Assistente Social CRESS/AL 1685 

IFAL Campus Arapiraca 
 
 


