
 
 
 

 
 

 

Programa Dual Study - Administração 
Resultado Final após reclassificação e Convocação para a Matrícula 

 

Inscrição Situação 

10370 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10712 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10623 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10672 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10353 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10309 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10381 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10395 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10728 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10506 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10670 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10691 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10351 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10588 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10571 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10355 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10648 Desclassificado por não comparecimento 

10731 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10362 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10656 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10627 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10681 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10702 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10310 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10313 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10606 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10394 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10363 Aprovado e classificado nas vagas patrocinadas 

10599 Aprovado e classificado nas vagas autofinanciaveis 

10444 Aprovado e classificado nas vagas autofinanciaveis 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

10328 Aprovado e não classificado 

10698 Aprovado e não classificado 

10662 Aprovado e não classificado 

10720 Aprovado e não classificado 

10383 Aprovado e não classificado 

10600 Aprovado e não classificado 

10390 Aprovado e não classificado 

10579 Aprovado e não classificado 

10368 Aprovado e não classificado 

10654 Aprovado e não classificado 

10324 Aprovado e não classificado 

10338 Aprovado e não classificado 

10659 Aprovado e não classificado 

10314 Aprovado e não classificado 

10346 Aprovado e não classificado 

10504 Aprovado e não classificado 

10385 Aprovado e não classificado 

10387 Aprovado e não classificado 

10597 Aprovado e não classificado 

10595 Aprovado e não classificado 

10540 Aprovado e não classificado 

10510 Aprovado e não classificado 

10519 Aprovado e não classificado 

10344 Aprovado e não classificado 

10474 Aprovado e não classificado 

10349 Aprovado e não classificado 

10620 Aprovado e não classificado 

10575 Aprovado e não classificado 

10556 Aprovado e não classificado 

10730 Aprovado e não classificado 

10511 Aprovado e não classificado 

10563 Aprovado e não classificado 

10520 Aprovado e não classificado 

10436 Aprovado e não classificado 

10367 Aprovado e não classificado 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 

10337 Aprovado e não classificado 

10358 Aprovado e não classificado 

10339 Aprovado e não classificado 

10449 Aprovado e não classificado 

10376 Aprovado e não classificado 

10709 Aprovado e não classificado 

10418 Aprovado e não classificado 

10491 Aprovado e não classificado 

10578 Aprovado e não classificado 

10513 Aprovado e não classificado 

10717 Aprovado e não classificado 

10373 Aprovado e não classificado 

10321 Aprovado e não classificado 

10729 Aprovado e não classificado 

10655 Aprovado e não classificado 

10675 Aprovado e não classificado 

10697 Aprovado e não classificado 

10593 Aprovado e não classificado 

10618 Aprovado e não classificado 

10722 Aprovado e não classificado 

10690 Aprovado e não classificado 

10316 Aprovado e não classificado 

10495 Reprovado 

10601 Reprovado 

10631 Reprovado 

 
Os candidatos que obtiveram o status de aprovado e classificado devem se matricular no período de 
19 a 22 de julho de 2019 no horário de 08h às 11h e de 19h às 21h30, na sede da Faculdade. 
 
Os candidatos que deixarem de comparecer à matrícula ou não apresentarem a documentação exigida 
no ato da matrícula serão substituídos por outros candidatos obedecendo a ordem imediata de 
classificação. 
 
Os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo que tenham qualquer dúvida devem 
entrar em contato com Coordenador do Curso via e-mail (washington.lemos@aedb.br) ou 
pessoalmente na sala da coordenação do curso. 
 
As vinculações às empresas patrocinadoras serão divulgadas, no máximo, até o dia 22/07/2019. 
 

    AEDB, 18 de julho de 2019 
 

                                  Conselho Gestor Dual Study 
              Faculdades Dom Bosco - AEDB 


