UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DA CULTURA, COMUNIDADE E EXTENSÃO
DIRETORIA DE EXTENSÃO
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS
EDITAL PROCCE Nº 009/2018
PROGRAMA DE FOMENTO À EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
ANEXO I - FICHA CADASTRAL DO ESTUDANTE
DADOS DO ESTUDANTE
Nome completo:
Instituto ou Campus:
Curso:
Nº de matrícula:
Semestre:
Sexo: ( )F ( )M
Estado Civil:
Data de nascimento: ____/____/_____
Naturalidade:
Raça/Cor: ( )Amarelo ( )Branco
( )Pardo
( )Preto
( )Indígena
No caso de indígena, a que povo indígena pertence?__________________________________________
Qual a Terra indígena/Aldeia?____________________________________________________________
No caso de quilombola, qual a Comunidade Quilombola?_______________________________________
PcD: ( ) Não ( ) Sim - Deficiência:_________________________________________________________
Endereço:
Bairro:
Município:
CEP:
UF:
Telefone:
E-mail:
Renda familiar bruta mensal per capita: R$ ____________ (Some a renda bruta mensal de todos os integrantes do
grupo familiar que moram na sua residência e divida pelo número de integrantes).

Apresentou Declaração de Vulnerabilidade Social e Econômica? ( ) Não ( ) Sim
CPF:
RG:
Data de expedição: ____/____/____
Órgão emissor:
Nome do Banco:
Conta corrente:
Agência:
Recebe algum tipo de bolsa ou auxílio?
( )Não ( )Sim – Valor: R$_____________
Em caso positivo, qual o tipo? ______________________________________________
•
•

PROGRAMA/PROJETO E PLANO DE TRABALHO
Título do Programa ou Projeto de Extensão:
Título do Plano de trabalho:
Orientador (a) do Plano de trabalho:
Unidade Acadêmica do (a) orientador (a):

Termo de compromisso do(a) estudante
Declaro ciência e concordância com todas as normas estabelecidas no Edital Procce nº 009/2018 e comprometo-me a cumprir os requisitos estabelecidos com relação à utilização do recurso e prestação de contas deste.
Data: ____/____/_______ Assinatura do(a) estudante: ______________________________________________

Termo de compromisso do(a) orientador(a)
Encaminho este discente para cadastro na Procce, o qual foi selecionado por mim para recebimento do auxílio
referente ao Edital Procce nº 009/2018 e declaro ciência e concordância com todas as normas estabelecidas
neste, comprometendo-me a cumprir os requisitos estabelecidos com relação à utilização do recurso e prestação
de contas deste.
Data: ____/____/_______ Assinatura do(a) orientador (a): __________________________________________
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