
     Alunos que requereram formatura, e tem o deferimento de seu pedido condicionado a aprovação
em todas as disciplinas em que estão matriculados no corrente período letivo, e com situação regular
com o ENADE (automaticamente dispensados no período de 2021/1, devido ao atual cenário de
pandemia).

FORMANDOS DE 2021/1 - DEFERIDOS

     Em caso de reprovação, você será automaticamente incluído na Escala de Matrículas. Acompanhe
no Portal do Aluno a sua data/hora de matrícula para o próximo semestre.

ADMINISTRAÇÃO-LF ADM. DE EMPRESAS

16101540-9 CAROLINA MÜLLER ZABEL

16204134-7 CRISCIELLE BECKER SOUZA NEGREIROS

11112006-9 CRISTELI CARVALHO DUTRA

15111264-6 DANIEL DA COSTA SILVEIRA

13104044-6 DANIELE SCUSSEL MAZUTTI

16101560-7 FILIPE SOUZA SILVEIRA

06202166-2 GRETA KIELING RIBEIRO

16280771-3 JOSÉ DOURADO ALMEIDA

Porto Alegre, 22 de junho de 2021

Coordenadoria de Registro Acadêmico

Sinara Machado
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     Alunos que requereram formatura, e tem o deferimento de seu pedido condicionado a aprovação
em todas as disciplinas em que estão matriculados no corrente período letivo, e com situação regular
com o ENADE (automaticamente dispensados no período de 2021/1, devido ao atual cenário de
pandemia).

FORMANDOS DE 2021/1 - DEFERIDOS

     Em caso de reprovação, você será automaticamente incluído na Escala de Matrículas. Acompanhe
no Portal do Aluno a sua data/hora de matrícula para o próximo semestre.

ADMINISTRAÇÃO-LF EM MARKETING

16101565-6 GABRIELA DE SAMPAIO GRUNER

12108647-4 JOÃO PEDRO TUBINO COPETTI

Porto Alegre, 22 de junho de 2021

Coordenadoria de Registro Acadêmico

Sinara Machado
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     Alunos que requereram formatura, e tem o deferimento de seu pedido condicionado a aprovação
em todas as disciplinas em que estão matriculados no corrente período letivo, e com situação regular
com o ENADE (automaticamente dispensados no período de 2021/1, devido ao atual cenário de
pandemia).

FORMANDOS DE 2021/1 - DEFERIDOS

     Em caso de reprovação, você será automaticamente incluído na Escala de Matrículas. Acompanhe
no Portal do Aluno a sua data/hora de matrícula para o próximo semestre.

ADMINISTRAÇÃO-LF EM COMÉRCIO INTERNACIONAL

14107552-3 ÁGATA MOTTER LIBARDI

15201426-2 GUSTAVO CARVALHO WAGNER

16104142-1 HENRIQUE HILGERT MARANGON

16204002-6 LUISA DA ROCHA REZENDE

15280183-3 MATHEUS DE OLIVEIRA GARCIA

14201588-2 MATHEUS GUILHERME FRIES

15203213-2 VÍTOR JORDÃO QUADROS

Porto Alegre, 22 de junho de 2021

Coordenadoria de Registro Acadêmico

Sinara Machado
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     Alunos que requereram formatura, e tem o deferimento de seu pedido condicionado a aprovação
em todas as disciplinas em que estão matriculados no corrente período letivo, e com situação regular
com o ENADE (automaticamente dispensados no período de 2021/1, devido ao atual cenário de
pandemia).

FORMANDOS DE 2021/1 - DEFERIDOS

     Em caso de reprovação, você será automaticamente incluído na Escala de Matrículas. Acompanhe
no Portal do Aluno a sua data/hora de matrícula para o próximo semestre.

ADMINISTRAÇÃO - LF EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

17101254-5 ANA KAROLINA KLEINHANS MADRID OLIVEIRA

18180231-5 CAROLINA CONDE DE FREITAS

18111373-9 DANIEL DOS SANTOS

15111367-7 KAMILA SCARPINI RODRIGUES

15202663-9 RACHEL KRUCHIN HIRSCHFELD

13107924-6 RODRIGO SIRENA ELIAS

Porto Alegre, 22 de junho de 2021

Coordenadoria de Registro Acadêmico

Sinara Machado
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     Alunos que requereram formatura, e tem o deferimento de seu pedido condicionado a aprovação
em todas as disciplinas em que estão matriculados no corrente período letivo, e com situação regular
com o ENADE (automaticamente dispensados no período de 2021/1, devido ao atual cenário de
pandemia).

FORMANDOS DE 2021/1 - DEFERIDOS

     Em caso de reprovação, você será automaticamente incluído na Escala de Matrículas. Acompanhe
no Portal do Aluno a sua data/hora de matrícula para o próximo semestre.

ADMINISTRAÇÃO - LF EM MARKETING

15111129-1 LUCIELI SUNE DE OLIVEIRA

Porto Alegre, 22 de junho de 2021

Coordenadoria de Registro Acadêmico

Sinara Machado
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     Alunos que requereram formatura, e tem o deferimento de seu pedido condicionado a aprovação
em todas as disciplinas em que estão matriculados no corrente período letivo, e com situação regular
com o ENADE (automaticamente dispensados no período de 2021/1, devido ao atual cenário de
pandemia).

FORMANDOS DE 2021/1 - DEFERIDOS

     Em caso de reprovação, você será automaticamente incluído na Escala de Matrículas. Acompanhe
no Portal do Aluno a sua data/hora de matrícula para o próximo semestre.

ADMINISTRAÇÃO - LF EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

14201556-9 CAROLINA DE MENEZES BRAND

Porto Alegre, 22 de junho de 2021

Coordenadoria de Registro Acadêmico

Sinara Machado
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     Alunos que requereram formatura, e tem o deferimento de seu pedido condicionado a aprovação
em todas as disciplinas em que estão matriculados no corrente período letivo, e com situação regular
com o ENADE (automaticamente dispensados no período de 2021/1, devido ao atual cenário de
pandemia).

FORMANDOS DE 2021/1 - DEFERIDOS

     Em caso de reprovação, você será automaticamente incluído na Escala de Matrículas. Acompanhe
no Portal do Aluno a sua data/hora de matrícula para o próximo semestre.

ADMINISTRAÇÃO - LF EM EMPREENDEDORISMO

17280220-9 ANA PAULA CASELANI MATTE

18105956-9 JOÃO VITOR SEVERO DA SILVA

Porto Alegre, 22 de junho de 2021

Coordenadoria de Registro Acadêmico

Sinara Machado
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     Alunos que requereram formatura, e tem o deferimento de seu pedido condicionado a aprovação
em todas as disciplinas em que estão matriculados no corrente período letivo, e com situação regular
com o ENADE (automaticamente dispensados no período de 2021/1, devido ao atual cenário de
pandemia).

FORMANDOS DE 2021/1 - DEFERIDOS

     Em caso de reprovação, você será automaticamente incluído na Escala de Matrículas. Acompanhe
no Portal do Aluno a sua data/hora de matrícula para o próximo semestre.

CIÊNCIAS ECONÔMICAS - LF ECONOMIA

17101153-9 GUSTAVO PETRY OLIVEIRA GONÇALVES

18180063-2 LUCIANO DA COSTA MONTEIRO

Porto Alegre, 22 de junho de 2021

Coordenadoria de Registro Acadêmico

Sinara Machado
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     Alunos que requereram formatura, e tem o deferimento de seu pedido condicionado a aprovação
em todas as disciplinas em que estão matriculados no corrente período letivo, e com situação regular
com o ENADE (automaticamente dispensados no período de 2021/1, devido ao atual cenário de
pandemia).

FORMANDOS DE 2021/1 - DEFERIDOS

     Em caso de reprovação, você será automaticamente incluído na Escala de Matrículas. Acompanhe
no Portal do Aluno a sua data/hora de matrícula para o próximo semestre.

CIÊNCIAS ECONÔMICAS - LF FINANÇAS

17204116-2 IVANA CARLA STRAPAZZON

17111163-6 MATHEUS TEIXEIRA RODRIGUES

Porto Alegre, 22 de junho de 2021

Coordenadoria de Registro Acadêmico

Sinara Machado
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