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VOTANTES DA CATEGORIA DISCENTE 
 
 

 

Nº DISCENTES ASSINATURA 

1 ADEIDE DA SILVA SOUZA  

2 ADEILTON NOGUEIRA DE SÁ  

3 ADENILDA DOS ANJOS OLIVEIRA  

4 ADENILDA DOS ANJOS OLIVEIRA  

5 ADERCIMARA FERRAZ FREIRE  

6 ADILMA DA SILVA SÁ  

7 ADILMAR DA SILVA SÁ  

8 ADRIANA GOMES DA SILVA  

9 ADRIANA PATRÍCIA MENEZES NOVAES  

10 AILA FERNANDA MENEZES NOGUEIRA 
SOUZA 

 

11 AILSON GOMES DE SOUZA  

12 AÍRIS DA SILVA BARROS  

13 AIRTON SANTIAGO DA SILVA  

14 ALAN VICTOR DA SILVA TORRES  

15 ALANA RAISSA RODRIGUES DE SOUZA  

16 ALANE CYBELLE NOGUEIRA DE MENEZES  

17 ALBA CATARINA LEAL NASCIMENTO  
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18 ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS  

19 ALICE DA SILVA SÁ  

20 ALICE NETA DE SOUZA  

21 ALÍCIA FERRAZ DE ALMEIDA  

22 ALINE CRISTINA DE SÁ SANTOS  

23 ALÍPIO LEAL VALÕES  

24 ALLEF DELLON GOMES IPOLITO  

25 ALUCÉLIA DE OLIVEIRA  

26 AMANDA BEATRIZ DE SOUZA SILVA  

27 AMANDA FREIRE TENÓRIO CÂNDIDO  

28 AMANDA GOMES VIANA  

29 AMANDA RAFAELA LOPES  

30 AMANDA VITÓRIA DA SILVA  

31 ANA BEATRIZ FERRAZ MENEZES 
GUIMARÃES 

 

32 ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA  

33 ANA BEATRIZ MENEZES GOMES  

34 ANA CAROLINA NUNES FERRAZ CAVALCANTI  

35 ANA CAROLINE DA SILVA SOUZA  

36 ANA CAROLINE DE SÁ E SILVA  

37 ANA CAROLINE FREIRE SANTOS  

38 ANA CLAUDIA DA SILVA  

39 ANA FLÁVIA RESENDE OLIVEIRA HONÓRIO  

40 ANA LUCIA MARTINS LIMA  

41 ANA PATRÍCIA NUNES DO NASCIMENTO  

42 ANA PAULA SÁ ALVES AMORIM  
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43 ANDERSON DOS SANTOS SILVA  

44 ANDERSON EDIMAR DO NASCIMENTO 
SANTOS 

 

45 ANDERSON FELIPE DOS SANTOS SILVA  

46 ANDERSON JONNATHAN TENÓRIO DOS 
SANTOS SOUZA 

 

47 ANDERSON LEAL DE OLIVEIRA  

48 ANDERSON LUAN RIBEIRO FIRMINO  

49 ANDERSON LUIZ DE SOUZA PEREIRA  

50 ANDRÉ LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO 
ALMEIDA 

 

51 ANDRESSA CRISTINA DE SOUZA 
NASCIMENTO 

 

52 ANDREYFA MICAELLE FERREIRA MORAIS  

53 ANDREZA VITÓRIA NASCIMENTO SILVA  

54 ANGÉLICA GOMES LEAL E SÁ  

55 ANTHONY DE SOUZA LISBÔA  

56 ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO  

57 ANTONIO FERNANDES XAVIER FERRAZ 
QUIRINO DE SÁ 

 

58 ANTONIO MARCOS SOARES DO 
NASCIMENTO 

 

59 ARIADNY DAIANE DA SILVA  

60 ARIANE DE SÁ SANTOS  

61 ARMINDA DE SÁ FERRAZ GOMES VILARIM  

62 ARTHUR LEITE DO NASCIMENTO ALMEIDA  

63 ATAÍDE NOGUEIRA DE SÁ  

64 AUBENEY TORRES DE SÁ  

65 BEATRIZ LARISSA GOMES DE SOUZA  

66 BEMMERVAL AUGUSTO NOGUEIRA GOMES  
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67 BENEDITO MENEZES ALVES DINIZ FERRAZ  

68 BERNADO ALVES DE ARAÚJO FREIRE  

69 BERTILDES MARTINS DE SÁ  

70 BIANCA SABRINA MENEZES SOUZA  

71 BIMAEL BARTOLOMEU SILVA  

72 BRENA MARLA SANTOS DA SILVA NUNES  

73 BRENDA GOMES CALAÇA MENEZES  

74 BRENO ALISSONNUNES LEAL PEREIRA  

75 BRENO GABRIEL DE MORAES ROBERTO  

76 BRENO LOPEZ DA SILVA  

77 BRUNA DOS SANTOS MEDEIROS  

78 BRUNA FERNANDA LEMOS ALVES DA SILVA  

79 BRUNO DINIZ FERRAZ RIBEIRO RODRIGUES 
LIMA 

 

80 BRUNO WILLYAM BARBOSA SILVA  

81 CALINE KENDNA DA SILVA FERREIRA  

82 CAMILA CARVALHO NOVAES  

83 CAMILA CRISTINA GOMES OLIVEIRA  

84 CAMILA DA SILVA MENEZES  

85 CAMILA DE LIMA MOURA  

86 CAMILA KELLY LIMA DA SILVA  

87 CARLOS DANIEL FEITOSA LOPES  

88 CARLOS EDUARDO DA SILVA  

89 CARLOS FELIPE FERREIRA MORAES  

90 CARLOS FILIPE CAVALCANTE DE SÁ  

91 CAROLANE DIOMAR DA SILVA  
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92 CAROLINE MONTEIRO DA SILVA  

93 CAUANY PRISCYLLA DE SOUZA SILVA  

94 CELENICE MORAES DE SOUZA  

95 CIARA DANIELA CABRAL SOUZA  

96 CIBELE KEMÍSIA SOBRAL SOUZA  

97 CÍCERA EUNICE DE SOUZA SANTOS  

98 CÍCERO TORRES DE SÁ JÚNIOR  

99 CINTHIA GABRIELLE DA SILVA SANTOS  

100 CÍNTIA VILARIM LIMA OLIVEIRA  

101 CIRO DA SILVA SANTOS  

102 CLARA ANGÉLICA DE SOUZA SILVA LIMA  

103 CLARA CIBELE VIEIRA SILVA  

104 CLAUDIANO DE LIMA SILVA  

105 CLAUDIANO GUSTAVO DA SILVA  

106 CLEBSON ROBSON GUEDES LEAL  

107 CLÉCIO DOROTEU DA SILVA  

108 CLEITON DE SÁ PEREIRA  

109 CRISLANE VANESSA DE SOUZA LEAL  

110 CRISLANE VANESSA DE SOUZA LEITE  

111 DAGMAR DE SÁ NASCIMENTO  

112 DAIANE KELLY LOPES ARAÚJO  

113 DÁLLETE RAIANY DA SILVA  

114 DÂMARIS SARAI DE SÁ GUEDES BARBOSA  

115 DANIEL ALVES DA SILVA  

116 DANIEL LOPES DA SILVA  
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117 DANIELA DE SÁ GOMES SILVA  

118 DANILO DA SILVA SÁ  

119 DANYELLE CRISTINA DE SÁ SILVA  

120 DAYANE RAMALHO DE MELO  

121 DCHEYCE D'ARC SOUZA MEDEIROS SILVA  

122 DEBORA EMANUELA GOMES DE MENEZES  

123 DÉBORA EMILLY SANTOS SILVA  

124 DÉBORA MANUELLE GOMES DOS SANTOS  

125 DEYSEANE BASÍLIO DO NASCIMENTO  

126 DIANDERSON PEREIRA DE SOUZA  

127 DIEGO DE SÁ GOMES SILVA  

128 DOMINGOS SÁVIO LEITE ROSA  

129 EDILAINE ELIANA DA SILVA  

130 EDILENE ELIANA DA SILVA  

131 EDILSON JOÃO DA SILVA  

132 EDIMIR XAVIER LEAL FERRAZ  

133 EDMÁRIO DE ALMEIDA VALGUEIRO  

134 EDNARDO DE SOUZA SILVA  

135 EDSON RODRIGUES DE SOUZA  

136 EDUARDA MELO SOUZA SÁ  

137 ELCIENE DE JESUS SANTOS  

138 ELDER DE JESUS BARROZ  

139 ELDER FRANKLIN DA SILVA GOMES  

140 ELDHER BEZERRA DE SÁ  

141 ELDIS JOSÉ DA SILVA SOUZA NOGUEIRA  
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142 ELENEIDE RODRIGUES DE MORAES  

143 ELIAS JORGE FERREIRA  

144 ELIONARA CAROLINE FREIRE CÂNDIDO 
BARBOSA 

 

145 ELISÂNGELA DA SILVA CORDEIRO SÁ  

146 ELISÂNGELA DA SILVA LIMA  

147 ELISANGELA FERRAZ  

148 ELISON EDILSON SANTOS DA SILVA  

149 ELIZA RESENDE NUNES NOGUEIRA  

150 ELYSSON ELIAS ALVES DA SILVA  

151 EMERSON MENEZES NUNES  

152 ÉRIKA AURÍLIA DA SILVA  

153 ERIKA MAYARA DE SA SILVA  

154 ÉRIKA SUELY DE SOUZA FERRAZ  

155 ERIKA THAIS DA CONCEIÇÃO NOVAES  

156 ÉRIKA VIVIANE DE SOUZA FREIRE  

157 ERLAINE RODRIGUES DE SOUZA  

158 ERLAINE RODRIGUES DE SOUZA  

159 ERLÂNIA MARIA DA SILVA SOUZA NOGUEIRA  

160 ERLÂNIO JOSÉ DA SILVA SOUZA NOGUEIRA  

161 ESPEDITA ANA DA SILVA  

162 ESTER GOMES NOGUEIRA DE SOUZA  

163 EUDIANE DE OLIVEIRA BARROS SOARES  

164 EVANY MARIA SOARES  

165 EVERTON EUGÊNIO DE OLIVEIRA SILVA  

166 EWERTON LUIS SOUZA LEAL  
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167 EWERTON MENEZES DINIZ  

168 EWERTON WESLLEY SANTOS PEREIRA  

169 EXPEDITO DOMINGOS DE BARROS  

170 EYTOR FERRAZ GOMES DE MENEZES  

171 FABIO DE SOUZA SILVA  

172 FÁBIO HENRIQUE FONSECA LIMA DA SILVA  

173 FÁBIO JESUS DA ROSA]  

174 FABIO JUNIOR MACIEL  

175 FABIOLA DE SOUZA FEITOSA  

176 FABRICIO FRANCISCO DA SILVA  

177 FABRÍCIO GOMES RODRIGUES  

178 FABRINNY STHEFANI DE SÁ NASCIMENTO  

179 FÁGNER NOVAES LEAL  

180 FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS SILVA  

181 FERNANDO LUIZ BATISTA NETO  

182 FLÁVIA LÚCIA GOMES DE SANTANA MARTINS  

183 FLÁVIO ALBERTO DE SOUZA FILHO  

184 FRANCÉLIO DOS SANTOS LIMA  

185 FRANCIENE DOS SANTOS LIMA  

186 FRANCILENE DA SILVA VIEIRA  

187 FRANCIMARIO ALMEIDA DA SILVA  

188 FRANCIMÉRIO FRANCISCO DA SILVA  

189 FREDSON ROSA DE MENEZES FILHO  

190 GABRIEL DA SILVA ALVES  

191 GABRIEL DA SILVA LOURENÇO  
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192 GABRIEL HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO 
DIAS 

 

193 GABRIEL HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO 
DIAS 

 

194 GABRIEL HENRIQUE SANTOS NOVAES LIRA  

195 GABRIEL LEAL DANTAS FERRAZ BEZERRA  

196 GABRIEL MENEZES CARVALHO  

197 GABRIEL NASCIMENTO RAMOS DE SOUZA  

198 GABRIELA LETÍCIA DE SÁ SILVA ALENCAR  

199 GABRIELLE SOUZA NOVAES DE SÁ  

200 GEANE CAMILA DO NASCIMENTO  

201 GECICLEIDE DA SILVA  

202 GEDALIA ERICA DA SILVA FELIX  

203 GENEILDO NASCIMENTO MENEZES  

204 GENNIFER CAMILLA MENEZES FREIRE  

205 GERMANO MENEZES CARVALHO LEAL  

206 GILDEVAN FRANCISCO PEREIRA  

207 GIOVANNA DE SOUZA SÁ NASCIMENTO  

208 GIOVANNI DE MENEZES NOVAES FERRAZ 
SILVA 

 

209 GIRLENE MARIA PEREIRA  

210 GISELLY DANIELA DE SOUZA ALVES  

211 GLEISON DAVID LIMA GOMES  

212 GUILHERME LOPES DE ALMEIDA ALVES 
CAVALCANTI 

 

213 GUILHERME URIAS MENEZES NOVAES  

214 GUSTAVO FREIRE DE SÁ CARVALHO LOPES  

215 HEITOR FERRAZ CORNELIO  



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

CAMPUS FLORESTA 

216 HÉMILE RAIANE NUNES MENEZES DE SÁ  

217 HERLEN STEFANO BARBOSA DO 
NASCIMENTO AQUINO 

 

218 HERMES MANOEL DE SÁ  

219 HUGO CÉSAR DE SOUZA SOBRAL SILVA  

220 HUGO DELLEON DA SILVA INOCENCIO  

221 IGOR RENAN DE SOUZA SÁ  

222 IONARIA MARIA DE SOUZA BARROS  

223 IONE DE CARVALHO BARROS  

224 IRACI ALVES ROMÃO  

225 ISABELA SOARES FONSECA CARIBÉ  

226 ISADORA CRISTINA RIBEIRO SOARES  

227 ISMAÍRA NATIELLY SOUZA SILVA  

228 ITALO TAINAN GRANJA PIRES  

229 IVAN ALVES DA CRUZ  

230 IVANIRA PEREIRA DA SILVA  

231 IVONE LÚCIA DE SÁ  

232 IZABELA CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS  

233 IZABELA REZENDE NOGUEIRA  

234 IZADORA CAMPOS DANTAS RAMOS DE 
SOUZA 

 

235 IZADORA FREIRE FERRAZ  

236 IZADORA REZENDE GOMES CARVALHO  

237 IZAIAS AUGUSTO DA SILVA  

238 JACIARA MARIA DA SILVA COSTA  

239 JACKSON DE SÁ CARVALHO  

240 JACKSON KENEDE JORGE DA SILVA  



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

CAMPUS FLORESTA 

241 JACKSON MAIK BARBOSA GOMES  

242 JADEILZA TEREZINHA DA SILVA  

243 JAIANE MARIA DA SILVA  

244 JAIANE MARIA DA SILVA COSTA  

245 JAILSON VIANA DA SILVA  

246 JAINARA DE JESUS SILVA  

247 JAMERSON DO NASCIMENTO LEMOS  

248 JAMISON JOÃO DE SOUZA  

249 JÂMISON KELVI SILVA ALVES  

250 JANAINA CONCEIÇÃO E SILVA SÁ  

251 JANICLEA DE SOUZA SILVA  

252 JANIÉFERSON NATHAN DE CARVALHO  

253 JAQUELINE DE SÁ LEAL  

254 JAQUELINE DE SÁ LEAL  

255 JAQUELINE LOPES SILVA  

256 JASON JOSÉ DA SILVA  

257 JEFERSON CARVALHO COELHO DE GÓIS  

258 JEFERSON HENRIQUE DA SILVA SANTOS  

259 JEFERSON NASCIMENTO LEMOS  

260 JEFERSSON MENEZES NUNES  

261 JEFFERSON DO NASCIMENTO GOMES 
BARBOSA 

 

262 JEOVANE AIRTON GOMES MARTINS  

263 JÉSSICA DA SILVA SÁ  

264 JÉSSICA PEREIRA DE SOUZA MENEZES  

265 JÉSSICA RAMIRES SOARES DE LIMA  
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266 JÉSSYCA APARECIDA GOMES RODRIGUES  

267 JESUALDO CAMPOS BARBOSA DE MORAIS 
JÚNIOR 

 

268 JÉSUS DE FREITAS SANTOS  

269 JHONATAN ARAÚJO MENEZES ALVES  

270 JIONATH SANTOS SANTANA  

271 JOANDERSON WILLIAM ALVES DA SILVA  

272 JOÃO ALBERTON FERRAZ NETO  

273 JOÃO ANTONIO DA SILVA  

274 JOÃO ANTONIO DE SÁ RIBEIRO ROSA  

275 JOÃO EDUARDO LEAL LIMA E SILVA  

276 JOÃO MARCOS ADMÁRIO DA SILVA  

277 JOÃO VICENTE DA SILVA FILHO  

278 JOÃO VICTOR RAMOS DE SOUZA  

279 JOÃO VITTOR SOUZA FERREIRA DE SÁ  

280 JOAQUIM JOSÉ DE SÁ NETO  

281 JOCELIA MARIA DO NASCIMENTO  

282 JOCELMA MARIA DA SILVA  

283 JOICE CONCEIÇÃO PAIVA DA SILVA  

284 JOILSON GUIMARÃES DE ALMEIDA JUNIOR  

285 JORGE HENRIQUE CORDEIRO DE MELO  

286 JORGE LUIZ FURTADO DE SÁ FILHO  

287 JOSÉ APARECIDO DIAS  

288 JOSÉ ARLINDO DE SOUZA  

289 JOSÉ BRUNO DE SOUZA SILVA  

290 JOSÉ DOMINGOS DA SILVA SANTOS  
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291 JOSÉ ELIAS GOMES OLIVEIRA  

292 JOSÉ NUNES DA SILVA  

293 JOSEMILSON JORGE DE SOUZA  

294 JOSENALDO DE SOUZA SILVA  

295 JOSENILDA FRANCISCA DE SÁ  

296 JOSILDO ALVES DOS SANTOS SOBRAL  

297 JOSIMERE LEAL DE SÁ  

298 JUCINARA RAINAN SOARES GOMES  

299 JÚLIA MARIA DE SÁ CARVALHO GUIMARÃES  

300 JULIANA DE SÁ MENEZES  

301 JULIANA MARIA DE LIMA SANTOS  

302 JULIANA MIRES DE SOUZA REZENDE  

303 JULIANO DOS SANTOS SILVA  

304 JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO BARROS  

305 JUNIOR BLANDINO EVANGELISTA DA SILVA  

306 JURANDY PEREIRA DA SILVA  

307 JUVENILDO LEAL DE SÁ  

308 KAIQUE LEAL SOUZA  

309 KALYNE MAYLA TEIXEIRA SILVA  

310 KAREN VITÓRIA DE SOUZA SILVA SÁ  

311 KARL MARX DE SOUZA ALVES  

312 KARLA LORRANE DE SÁ SILVA  

313 KAROLANE SANTOS PIMENTEL  

314 KAROLINE SANTOS VENANCIO  

315 KATIANE CRISTINA DA SILVA  
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316 KELYANY REGINA DOS SANTOS SILVA  

317 KLEIDIANO FELICIANO BEZERRA LUCENA 
SILVA 

 

318 KLEITOMBERG DE SOUZA SANTOS  

319 LAÉCIO HERCULANO DE OLIVEIRA SILVA  

320 LAILSON DA SILVA  

321 LAIS HELENA DE MENEZES MANIÇOBA  

322 LARA DE OLIVEIRA NOVAES  

323 LARA ÉRICKA GOMES DE SOUZA  

324 LARA GISELE SOARES MAIA  

325 LARA KAROLINE DA SILVA LOPES  

326 LARIANE DE SÁ ALVES OLIVEIRA  

327 LARIANNY RICELLY DANTAS BARBOSA  

328 LARISSA MARIA DE SOUZA CARVALHO  

329 LARISSA MARIA DE SOUZA CARVALHO  

330 LAURA MARIA SOARES LEAL  

331 LAYANE NAYARA GOMES DE SÁ  

332 LAYLA MARIANY GOMES GUIMARÃES  

333 LÁZARO ALÉCIO NUNES BASTOS HONÓRIO  

334 LEOMARA LAVINHA NASCIMENTO DOS 
SANTOS 

 

335 LEONARDO ANTÔNIO DE SÁ  

336 LEONARDO DA SILVA TENÓRIO  

337 LETÍCIA CAROLINY TORRES  

338 LETÍCIA DE BARROS SOUZA  

339 LETÍCIA HYORRANA DE SOUZA FREIRE  

340 LETÍCIA LOPES SOARES ALVES DE SÁ  
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341 LINDABERGUE THAÍS LOPES FERREIRA  

342 LIZANDRA EDUARDA DA SILVA LEAL 
MEDEIROS 

 

343 LORENA DANIELLA NOVAES  

344 LUANA CAROLINA NUNES DA SILVA  

345 LUANA KAUANY DE SÁ SANTOS  

346 LUCAS DE SOUZA SILVA  

347 LUCAS DO NASCIMENTO LEMOS  

348 LUCAS FRANSUIR LEONEL LOPES  

349 LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA  

350 LUCAS GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA  

351 LUCAS MANOEL PEREIRA DA SILVA  

352 LUCAS MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS  

353 LUCAS MENEZES DE SÁ FERRAZ  

354 LUCIAN JAKSON ALVES DOS SANTOS  

355 LUCIANA DE MENEZES SOUZA  

356 LUCIANA GOMES DE SÁ SOUZA  

357 LUDIMILLA VITÓRIA LEONEL LOPES  

358 LUIDSON JOSÉ DA SILVA SANTOS  

359 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS LIMA NUNES 
NOGUEIRA 

 

360 LUIS HENRIQUE DA SILVA LEONEL  

361 LUIZ ANTÔNIO TORRES CARVALHO  

362 LUIZ EDUARDO DE SOUZA QUEIROZ  

363 LUIZ HENRIQUE LOPES GOMES CLEMENTE  

364 LURLÂNDIA MARIA ALVES DE SÁ  

365 LUZANIRA DE SOUZA SILVA  
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366 LUZANIRA MARIA DA SILVA SÁ  

367 MAICON DA SILVA  

368 MAÍLA CAUANE DA SILVA PEREIRA  

369 MAISA LUIZA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES  

370 MAISA RAVENA FONSECA DA SILVA  

371 MANOELA CRISTINA DE SOUZA SANTOS  

372 MARCIA GEANE DA SILVA  

373 MARCIELBA VALDECI DE JESUS  

374 MARCILENE DA CONCEIÇÃO SILVA  

375 MARCÍLIO DE SÁ TORRES FREIRE  

376 MARCÍLIO DE SOUZA SÁ  

377 MÁRCIO JOSÉ DE SÁ E SILVA  

378 MARCONDES JOSÉ DOS SANTOS SILVA  

379 MARCOS JOÃO DA SILVA SOUZA  

380 MARGARIDA WELLEN PEREIRA NUNES  

381 MARIA ALICE PEREIRA SILVA  

382 MARIA ANTÔNIA CANDEIAS DA SILVA MUNIZ 
DE SIQUEIRA 

 

383 MARIA APARECIDA NAZARIO CASSIANO  

384 MARIA APARECIDA SANDES  

385 MARIA DAS DÔRES DE LIMA SIQUEIRA  

386 MARIA DAS DÔRES NASCIMENTO NOGUEIRA  

387 MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO SILVA  

388 MARIA DO SOCORRO SOARES DE SÁ  

389 MARIA DONINA DA SILVA  

390 MARIA EDUARDA DE MELO FRANÇA TORRES  
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391 MARIA EDUARDA DE MOURA SOUZA  

392 MARIA EDUARDA LOPES DE SÁ  

393 MARIA FERNANDA FREIRE DA PAZ  

394 MARIA FERNANDA NOVAES DE SOUZA 
GUIMARÃES 

 

395 MARIA FRANCILENE LIMA SÁ  

396 MARIA GABRIELA MENEZES OLIVEIRA DE 
SOUZA NOVAES 

 

397 MARIA IZABEL DA SILVA  

398 MARIA JANEIDE DA SILVA COSTA  

399 MARIA JOSELIZA DOS SANTOS CAHÚ  

400 MARIA KAROLINE CAVALCANTE BERNARDO  

401 MARIA LUIZA OLIVEIRA GOMES DE SÁ  

402 MARIA LUIZA PEREIRA DE SOUZA MOURA  

403 MARIA MADALENA DA SILVA  

404 MARIA ZENEIDE DA SILVA  

405 MARIANA MICHELE DOS SANTOS  

406 MARÍLIA DE SÁ FERRAZ SOUZA  

407 MARÍLIA LOPES LEAL  

408 MARINALVA DE SÁ SILVA  

409 MARLEIDE MARIA DA SILVA SANTOS  

410 MATEUS ELIANDRO DA SILVA  

411 MATEUS HENRIQUE SILVA NOVAES  

412 MATEUS MARCOS DE SOUZA GOMES  

413 MATEUS NOVAES DE SOUZA GUIMARÃES  

414 MATHEUS DE SÁ SILVA RODRIGUES  

415 MATHEUS MARQUES MENEZES DE SÁ  



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

CAMPUS FLORESTA 

416 MATHEUS RODRIGUES JORDÃO OLIVEIRA  

417 MATTEUS DOUGLAS DEODATO VITÓRIO DA 
SILVA 

 

418 MAURICÉLIO DOS SANTOS SILVA  

419 MAURÍCIO DE SÁ TORRES FREIRE  

420 MAYLA MARIA PEREIRA DOS SANTOS  

421 MIKAELLY KIARA CAVALCANTI BERNARDO  

422 MILENA REGINA DE SÁ SOUZA  

423 MIRIAN JANDAÍRA DA SILVA COELHO DE 
GÓIAS 

 

424 MIRTYS RAMOS DE SOUZA  

425 MÔNICA DA CONCEIÇÃO NUNES  

426 MÔNICA MARIA BARROS DA SILVA  

427 MONIQUE WANESSA NERI CANDIDO  

428 NAIANE BEATRIZ DA SILVA SOUZA  

429 NALINE MENEZES GOMES ASSIS  

430 NARA MENEZES GOMES DE ASSIS  

431 NARCISO JOAQUIM DE LIMA  

432 NATÁLIA DE MENEZES GOMES FERRAZ  

433 NATÁLIA REIS PEREIRA  

434 NATÁLIA ZAÍNE PIRES SOARES DE SOUZA  

435 NATHÁLIA SOARES FERREIRA DA SILVA  

436 NAYA GOMES DE SÁ NUNES  

437 NEIDE CRISTINA DE MORAES SOUZA  

438 NILSON DO NASCIMENTO ALVES  

439 ORLANDO CORDEIRO DE SÁ  

440 OSVALDO IVO DA SILVA BARROS  
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441 PALOMA MARIA DA SILVA  

442 PATRICIA DA CONCEIÇÃO NOVAES  

443 PATRICIA DE SOUZA LEITE  

444 PATRÍCIA MANUELA DA SILVA  

445 PATRICK CÉSAR LEAL NUNES  

446 PAULO VONICIUS DE SÁ TORRES  

447 PAULO XAVIER DE MORAES JÚNIOR  

448 PEDRO HENRIQUE DE SÁ NOVAES LEAL  

449 PEDRO HENRIQUE GOMES DE SÁ  

450 PEDRO LUPERCINIO DE SÁ SILVA  

451 PEDRO LUPERCÍNIO DE SÁ SILVA  

452 RAFAEL CÍCERO DE SOUZA SÁ  

453 RAFAEL GENIVALDO DA SILVA  

454 RAFEL DA SILVA NUNES  

455 RAFEL DE SA FONTES  

456 RAILLY DE SÁ SOUZA  

457 RANIEDSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ  

458 RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ  

459 RAPHAELA DE SOUZA SÁ NASCIMENTO  

460 RAQUEL HELEN DA SILVA VIEIRA TORRES  

461 RAUL CESAR FONSECA DE SOUZA  

462 RAYANNE DE SÁ SOUZA  

463 REBEKA MARIA BARROS DE ALMEIDA  

464 RENAN FREIRE DE SOUZA  

465 RENATA DA SILVA BATISTA  
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466 RENATA MARIA CÂNDIDO BARROS  

467 RENATA NUNES DE SOUZA  

468 RITA DE CÁSSIA MENEZES GONÇALVES  

469 RIVALDO RIBEIRO DA COSTA  

470 RIVÂNIA CALAÇA MENEZES  

471 ROBSON BRITO LEAL  

472 RODRIGO BEZERRA  

473 ROMUALDO GONÇALVES TÔRRES JÚNIOR  

474 ROSANGELA ROSA DE SÁ  

475 RUTE DA SILVA SOUZA  

476 SABRINA KAROLAYNE LEAL GOMES  

477 SABRINA MENEZES SÁ  

478 SAMARA SILVA DE SÁ MENEZES  

479 SAMILA MAIANY DE SÁ BARBOSA  

480 SAMUEL VINICIUS LOPEZ  

481 SAMUELTON KELVI DA SILVA  

482 SARAH REBECA GOMES SANTOS  

483 SEBASTIÃO JOÃO DO NASCIMENTO  

484 SÉRGIO ALVES MENEZES  

485 SÉRGIO MURILO DE MENEZES S. ALMEIDA  

486 SIDNEY CICERO DA SILVA  

487 SILAS CICERO DA SILVA  

488 SILVÂNIA MARIA DA SILVA  

489 SILVANY MARIA DE SÁ  

490 SÍLVIO EXPEDITO DA SILVA JÚNIOR  
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491 TACIANA DE SOUZA LEAL  

492 TACIANO FREIRE DO NASCIMENTO  

493 TÁCIO ANTONIO MENEZES DE SOUZA  

494 TÁCIO SEBASTIÃO DA SILVA  

495 TAINARA MARIA DE LIMA MOURA  

496 TAÍSA AMÁLIA LIMA E SILVA  

497 TAIZIA DOS SANTOS MIRA  

498 TALITA MARIA DA SILVA SÁ  

499 TAMIRES MARIA DO NASCIMENTO  

500 TAMY BEATRIZ FREIRE DE SÁ MARTINS  

501 TATIANE MARIA DA SILVA  

502 TATIANE NASCIMENTO SILVA  

503 TAYLANE DA SILVA FREITAS  

504 TEÓFILO CÉSAR SOARES DA SILVA FILHO  

505 TÉRCIO ALDECI LOPES  

506 THALLYS RODRIGUES SILVA  

507 THIAGO DOMÍCIO DE SÁ CARVALHO 
GUIMARÃES 

 

508 THIAGO DOS SANTOS SILVA  

509 TIAGO HILDEFONSO NOGUEIRA  

510 TIAGO NOVAES DE SOUZA CAVALCANTE  

511 TIAGO PEREIRA DA SILVA SOUZA  

512 TIBÉRIO LEANDRO DA SILVA  

513 TIBÉRIO LEANDRO DA SILVA  

514 TULIO ANDERSON LOPES SILVA  

515 VANDERLEI AFONSO DA SILVA  
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516 VANDERLEI DE SOUZA SILVA  

517 VANDERLEIA FELIX DA SILVA  

518 VANESSA DE SOUZA SILVA  

519 VANESSA DE SOUZA SILVA  

520 VASCONCELO S. BARBOSA LEITE  

521 VENÍCIO DOMÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR  

522 VERA LÚCIA DE SOUZA MAGALHÃES  

523 VERÔNICA DA SILVA PEREIRA  

524 VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS  

525 VITÓRIA GRAZIELE DA CONCEIÇÃO SILVA  

526 VITÓRIA PEREIRA DE SÁ  

527 VITÓRIA RITA DA SILVA  

528 WAGNER ALVES LEITE  

529 WAGNER JOSÉ DA SILVA SOUZA  

530 WALTER DE SOUZA DANTAS  

531 WASHINGTON CALHEIROS SANTOS  

532 WELDON GOMES DA SILVA  

533 WELDON GOMES DA SILVA  

534 WELLISSON VENÍCIUS DOS SANTOS SOUZA  

535 WELLITON FRANCISCO DA SILVA  

536 WELTON OLIVEIRA SILVA  

537 WILA TAMARA SANTOS SILVA  

538 WILKA GISLAYNE DA SILVA ALVES  

539 WILLER DO NASCIMENTO SILVA  

540 YAN RAPHAEL FREIRE DE CARVALHO 
SANTOS 
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541 YASMIN DA SILVA ALVES  

542 ZULEIDE MARIA LOPES DE LIMA  
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VOTANTES DA CATEGORIA DOCENTE 
 
 
 

Nº DOCENTES ASSINATURA 

1. Abdoral de Andrade Lucas  

2. Alessandro Mignac Carneiro Leão  

3. Ana Patrícia Vargas Borges   

4. Anderson dos Reis Albuquerque  

5. André Filipe Pastor da Silva  

6. Aurenir Pereira de Carvalho  

7. Célio Medina Gonçalo  

8. Celso Alexandre Ferreira Neto  

9. Cíntia Lopes Soares Gomes de Sá  

10. Cleber Thiago Ferreira Costa  

11. Daniel Rodrigues Cavalcante Feitosa  

12. Dayany Rodrigues Cavalcante Feitosa   

13. Deivid Andrade Porto  

14. Eduardo Antônio de Lima   

15. Eduardo Barbosa de Lima  

16. Eduardo Magno Santos de Brito  

17. Elis Magalhães Santos de Freitas  

18. Elismar Moraes dos Santos  

19. Fabiana Rodrigues Dantas  

20. Felipe Omena Marques Alves  

21. Florisvaldo Cunha Cavalcanti Junior   

22. Francisco Demetrius Luciano Caldas  



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

CAMPUS FLORESTA 

23. Herton Freire Vilarim  

24. Igor de Vasconcelos César   

25. Iran Alves Torquato  

26. Jair Galvão de Araújo  

27. Jarbas Florentino de Carvalho  

28. Jarderlany Sousa Nunes   

29. Jardiene Leandro Ferreira  

30. João Luiz da Silva  

31. João Paulo Moraes Lima dos Santos  

32. José Almeida da Silva Júnior  

33. José Marcelo Marques Ferreira Filho  

34. Juliana Andreza Figuerôa   

35. Juliana Zara Brondi Mendes  

36. Kelly Cintra Dantas  

37. Leandro José Uchôa Lemos  

38. Leon Cavalcante Lima  

39. Liliam Camilo Sousa Holanda  

40. Lincoanderson Oliveira Dantas  

41. Luenda Menezes Novaes de Sá  

42. Paulo Thiago Lima do Nascimento  

43. Renata Galvão de Lima  

44. Robson Arruda de Araújo  

45. Rosângela Maria Brito Lima  

46. Rosineuman de Souza Soares  Leal   

47. Samuel Carvalho de Azevedo Marques  
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48. Severino do Ramo de Paiva  

49. Susan Edith Marcos Bernal   

50. Sylvia Augusta Catharina Fernandes 
Correia de Lima 

 

51. Ulisses Azevedo Sousa  

52. Vera Lúcia Santos Alves  

53. Vera Lúcia da Silva Augusto Filha  

54. Wagner Pinheiro  

55. Wilma Campos Leal  
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Nº TÉCNICOS ASSINATURA 

1 Ailson Kelvy Nunes Calaça  

2 Aliny Yara Silva de Sá  

3 Bárbara Josefina de Souza Quirino  

4 Camila Tahis dos Santos Silva  

5 Celso Melo Araújo  

6 Clodoaldo Alves Campos  

7 Danilo Rosa Quirino de Sá  

8 Dênison Fábio Nunes Soares  

9 Ednaene de Menezes  

10 Elbiane Leal Novaes de Carvalho Lima  

11 Elidiane Poquiviqui do Nascimento  

12 Ettore Majorana Lima Rodrigues de 
Barros 

 

13 Fabrícia Nadja de Oliveira Freire  

14 George Soares de Oliveira  

15 Giselda de Souza Moraes Ferraz Leite  

16 Grazzielli Brito Cardoso da Silva  

17 Hélder de Souza Gomes  

18 Hiago de Melo Gomes  

19 Iara Ferraz Cornélio  

20 Joelma Nascimento Coutinho   

21 Juliana de Souza Andrade  
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22 Jorge Luiz Feitosa Ferraz  

23 Kauê da Silva Vasconcelos   

24 Kelli Roberta de Souza Soares Luz 
Gomes 

 

25 Luís Carlos de Oliveira Nunes  

26 Macicley Félix da Silva  

27 Madson Fernandes de Melo Júnior  

28 Manoel Teobaldo Dionísio Araújo 
Júnior 

 

29 Maria Aparecida de Sá Martins 
Menezes 

 

30 Maria Lúcia da Silva Pereira  

31 Maria Zilda Gomes de Menezes  

32 Mayara Novaes Menezes  

33 Michele Augusto Marinho  

34 Monique de Souza Silva Gomes  

35 Naelson Quirino de Sá  

36 Nilma Maria Barros Almeida  

37 Nilson Lopes de Almeida  

38 Núbia Cristiane Silva Matos  

39 Polyana Maria de Almeida Leite 
Marques de Sá 

 

40 Rafaela Diniz Carvalho Ferraz  

41 Rejane Miranda Leite  

42 Roberto Victor Alves Menezes de 
Barros 

 

43 Sandra Regina do Nascimento Silva  

44 Soraia Corrêa Mercante  
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45 Vagner de Souza Alves  

46 William Kudsi  

47 Wilma Natividade de Sá  

48 Willyane Kamila Maniçoba Honório  

49 Yonara Gomes Domingos de Menezes  

50 Yuri Henrique Nunes Dias  

 
 
 


