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O Coordenador do Processo Seletivo da Universidade do Vale do Taquari -            
Univates, no uso de suas atribuições, torna pública a Convocação de Excedentes nos             
termos do Edital do Processo Seletivo Vestibular 2018, de 19 de outubro de 2017,              
conforme segue: 
 
 

1. Lista de excedentes convocados para ocupação de vagas do Processo Seletivo            
Vestibular 2018: 
 

DIREITO, BACHARELADO - MATUTINO 
Código Candidato 
600500 ANE HELOISA BERTOL BATTISTI  
621135 CAROLINA MOREIRA 
642558 CHAIANE BLOCK ZAGONEL 
647463 CLARA DOS SANTOS LENHARD  
643946 ELOISA TRINDADE FAGUNDES 
600502 ÉRIKA SCHMITZ  
627737 GUILHERME DE AZAMBUJA 
578711 JOSIANE LENHARTT 
639493 KASSIANE SOLIDÁRIO  
597170 KAUANE ANDRESSA PECCIN DE ALMEIDA  
637691 LARISSA ALANA HENTGES 
646107 LETÍCIA TIECHER  
641162 LUANA CAMARGO MAIA 
645514 MANUELA FERREIRA SEIBT 
645089 MARCIANO LAZZAROTTO DE FREITAS  
644234 MARIA JÚLIA MARCHIORETTO RAMIRES 
604059 MICHELI FRANCINI DE AZAMBUJA  
646195 PATRÍCIA TERESINHA KOLLING 

 
ODONTOLOGIA, BACHARELADO 

Código Candidato 
604725 ALESSANDRA MARTINS  
646449 ANA LAURA HORN  
645967  ANDREI PAVAN CHIESA  
634836 ANNA CLARA SOUZA VALIENSE  
645530 ARTHUR GUSTAVO GREGORY 
646323 BRUNA THAÍS MORARI  
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646588 CARLOS DA MOTTA DE SOUSA  
643784 EMANUELLE DAL MAS ANDERLE 
641099 ÊMILY OLIVEIRA GONÇALVES  
645577 FABIO AYRES RODRIGUES  
577270 FELIPE DALBERTO  
647318 FRANCIELI MICHELINI SCHÜLER  
645957 JEFERSON MATIAS REITER  
627478 JULIO AUGUSTO SEIDEL DA SILVA  
639500 LARISSA CIMA 
644514 LAURA REGINA FELÍCIO DA ROCHA  
641432 LIDIANE NASCIMENTO GENTILINI  
645784 MILENA GNUATO VOLPATO  
578243 OSÉIAS OLIVEIRA DO AMARAL  
646126 SUIANE SOUZA DA SILVA  
629398 VITÓRIA DA SILVA MARQUETTO  

 
PSICOLOGIA, BACHARELADO 

Código Candidato 
641365 ALICE BRANDÃO JUNQUEIRA 
643905 DAPHNE DA SILVA WEIMER 
640748 GABRIELA GONÇALVES CASTRO DOS SANTOS  
646861 GABRIEL CAVANUS  
647297 GIOVANA CARNIEL 
642192 JÉSSICA SILVA SANTOS  
606104 JOANA DA ROSA FISCHBORN  
646460 JOANA RAFAELA SEHN  
641585 JULIANE MATIELO  
644989 JULLYA ELIZANDRA EUGENIO ALVAREZ  
645968 LAIANE MENDONÇA  
646772 LUANA PALHANO SCHNEIDER  
625618 MARIA EDUARDA SULZBACH  
559619 MATHEUS ECKERT WEIMER 
642092 NICOLE OLIVEIRA NUNES  
573166 PALOMA LORENZON  
645316 RAISSA SANTOS DE BORBA  
641625 TALIANE BIOLCHI  
643262 VERÔNICA HAETINGER ROSA  

 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS, BACHARELADO 

Código Candidato 
635695 DHUANY BACKES 
644249 ELIZABETH SANTANA  
640906 RAFAELLA SILVA  

 
 
2. A matrícula dos excedentes será efetivada dias 14 e 15 de dezembro de 2017, das 8h                 
às 11h30min e das 13h às 21h, no Atendimento Univates (sala 310 do Prédio 9) da                
Univates. 
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2.1 O candidato excedente convocado que não comparecer para realizar a           
matrícula, até as 21h do dia 15 de dezembro de 2017, perderá sua vaga e será                
substituído pelo próximo excedente na lista de classificação. 

 
 

Lajeado, 11 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 

João Antônio Braun 
Coordenador do Processo Seletivo da  

Universidade do Vale do Taquari - Univates 
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