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ANEXO 1

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA O
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDANTE COM

DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E COM ALTAS
HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO-TECNOLOGIA ASSISTIVA- PCD/2018

EDITAL Nº 016/2018/PROGES/UFOPA, DE  23 DE NOVEMBRO DE 2018
 

Nome:________________________________________________________________________

CPF: __________________________________ RG: ___________________________________

Matrícula:_______________________Curso:__________________________________________

Instituto:__________________________Campus  da  UFOPA:____________________________

E-mail:_________________________________Telefone:_______________________________

Endereço:_____________________________________________________________________

Perímetro:_____________________________________________________________________

Número de Páginas entregues:____________________________________________________

_________________, ______de ________________de 2018.

_________________________________                               __________________________

              Assinatura do estudante                           Assinatura do Responsável pelo Recebimento

………………………………………………………………………………………………………………………………

VIA ALUNO

                                                        
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA O PROCESSO

DE SELEÇÃO PARA PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA,
TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E COM ALTAS HABILIDADES OU

SUPERDOTAÇÃO-TECNOLOGIA ASSISTIVA- PCD/2018

EDITAL Nº 016/2018/PROGES/UFOPA, DE  23 DE NOVEMBRO DE 2018

_________________, ______de ________________de 2018.

_________________________________                               ________________________________

              Assinatura do estudante                           Assinatura do Responsável pelo Recebimento
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ANEXO 2

FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO 
01 – Informações Gerais do Estudante
Nome : Idade:
E-mail Telefone 
Filiação Mãe: Telefone 

Pai: Telefone 

Em caso de 
emergência quem
deve ser 
comunicado:

Nome: Telefone:

Endereço de 
origem 

No

Perímetro/pont
o de referência
Bairro Cidade CEP:

Endereço onde
reside 
atualmente

No

Perímetro/pont
o de referência
Bairro Cidade CEP:

Instituto Curso Período/semestre Turno

Já recebeu 
auxílio 
permanência:     
 (   )Sim       (  ) 
Não

Recebe  auxílio 
Permanência:     
 (   )Sim       (  ) 
Não

Concluiu algum Curso Superior: (   ) Sim    (     ) Não
Se Sim, Qual e onde?: 
Ainda está cursando (   ) Sim (  ) Não 
Se sim. Qual o Curso? __________________
Instituição/Condição, caso esteja cursando nível superior em outra 
instituição:
(    ) Rede Pública                       (    ) Rede Particular com bolsa parcial
(    ) Rede Particular sem bolsa (    ) Rede Particular com bolsa integral

Forma de ingresso 
(PSR/UFOPA)
(   ) Processo 
Seletivo/ENEM (Não 
Cotistas) Ampla 
Concorrência
(    ) Processo Seletivo/ 
ENEM ( Cotas Sociais). 
Qual grupo? 
________________ 
(ANEXO 03)

(   ) Processo Seletivo UFPa
(  ) Mobilidade/transferência Interna 
(  ) Mobilidade/transferência Externa
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Região aonde você 
cursou o ensino médio:
(   ) Zona urbana
(   ) Zona rural
(   ) Parte zona 
rural/parte zona urbana

Tipo de Escola em que você cursou o ensino médio:
(   ) Pública
(   ) Particular com bolsa
(   ) Particular sem bolsa
(  )Parte em escola pública parte em escola particular

Estado civil: (   ) Solteiro (a)   (   ) Casado(a)    (  ) divorciado(a)    (   ) União 
estável  (   ) Viúvo (a)

Você tem filhos?     (   )  Sim, quantos?_______                                   (   )  Não

Qual deficiência 
Possui ?                        

 
_______________________________________________________
___

Com relação a Cor/e 
Raça como você se 
identifica?

(    ) Branco(a)      (    )Negro(a)   (   )Negro(a) Quilombola  (    ) 
Pardo(a)/ Mulato(a)
(    ) Amarelo(a)   (    ) Indígena aldeado  (   )indígena não aldeado 
(   ) de origem indígena    

02- Informações quanto à Situação Familiar e Renda 
OBS:  Preencha  o  quadro  a  seguir  com  informações  referentes  ao  grupo  e  aos
contribuintes da renda familiar.
2.1- Situação do acadêmico em relação ao trabalho:
(   ) Nunca trabalhou        (   )Está trabalhando com  CTPS assinada   (   )  Servidor
Público      
(   )  Empresário/autônomo          (   ) Trabalho sem vinculo empregatício – trabalho
informal

2.2 - Participação do estudante na renda familiar:
(   ) É dependente  (   ) Contribui com a renda familiar    
(   ) É arrimo de família (principal responsável)              (   )Não contribui e se mantém
sozinho    
(   ) Trabalho temporário – contratos de trabalho
(   ) Desempregado        (  )Recebe seguro desemprego          (   ) Aposentado   (   )
Pensionista      
(   ) Outros. Especifique______________________

2.3- Qual sua condição de manutenção financeira?
(   )  Mesada  dos  pais.   (   )  Sustentado  (a)  por  somente  um  dos  pais.  Quem?
______________________
(  ) Trabalho e recebo ajuda da família.
(  ) Trabalho e me sustento. Valor R$________
(  ) Trabalhos informais . 
(  ) Bolsa de Ensino, pesquisa ou Extensão  (  ) Estágio remunerado (  ) Outro. Qual?
____________

2.4- Quem é o (a) o Principal provedor de sua família? (a pessoa que mais contribui
na renda familiar)
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(  )Você mesmo  (  )Cônjuge    (  )Pai        (  )Mãe       (  )Padrasto  (  )Madrasta  (  )
Avô/Avó     
( ) Filho (a) Outros – Especificar: _______________________________________

2.5-Se não possui vínculo empregatício a família vive de:

 2.6-Caso você tenha filho (s) e seja divorciado (a) ou separado (a) recebe pensão
alimentícia?
(  ) Não é o meu caso                          (   )Não recebe             (   ) sim, valor
R$_____________
2.7- Quantas vezes na semana você se alimenta fora da sua casa?
 (   ) Todos os dias,           (   ) Somente alguns dias.             (  ) Nunca            
2.8-Você tem pais falecidos?
 (  ) Sim - Quem?___________________       (   ) Não
2.9-  Existe  em seu grupo familiar,  pessoa com deficiência  física  ou mental  que
necessite de acompanhamento terapêutico, ou despesas permanentes com a saúde
comprovado por atestado médico? 
 (  ) Sim - Quem?____________      Qual a deficiência? _________________________
(   ) Não       
2.10-  Na  família  algum  membro  recebe  benefício  social?((Bolsa  família,  BPC
(Benefício de Prestação Continuada) Auxílio Doença, etc))
(  ) Sim.  Qual __________________ R$ ______________                (  ) Não

3 – Informações quanto à Moradia
3.1- Com quem você mora atualmente? 
(   ) Esposo(a),companheiro(a)                   (   ) Filhos(as)                       (  )Pais
(   ) Outros parentes, qual o parentesco?______________________
(   ) Com amigos (compartilhando despesas  de aluguel).  Quantos amigos? _______
(   ) Sozinho (a)  (   ) De favor em casa de amigos   
3.2- A casa em que sua família (cidade de origem) reside é:
(  ) Cedida. Por quem?______________
(  ) Própria em financiamento. Valor e número de parcelas R$ ____________
(  ) Própria (Herança ou concessão de família)? _____________________
(  ) Alugada. Valor do Aluguel R$ ___________     (  ) Própria já quitada 
3.3- Caso não resida com a sua família, o local em que você reside é:
(  ) Cedido. Por quem?______________                                      (  ) Própria já quitada
(  ) Próprio em financiamento. Valor e número de parcelas R$ ____________
(  ) Alugado. Valor do Aluguel R$ ___________________  (   ) Arrendada
(  )Não é o caso, moro com a minha família

4 – Informações quanto à Propriedades/Bens Familiares:
4.1-Sua família possui outro (s) imóvel (is) além da que utiliza para moradia? (   ) sim (   ) 
não
Se a resposta for sim, preencha o quadro a seguir:

Tipo de Propriedade Quantidade  Condição atual da Propriedade
Comercial 1___ 2____

Mais de 2____
(    ) cedido, não explorado economicamente
(    ) alugado/arrendado/outro tipo de exploração 
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econômica  Valor mensal (R$)______________
Residencial 1___ 2____

Mais de 2____
(    ) cedido, não explorado economicamente
(    ) alugado/arrendado/outro tipo de exploração 
econômica Valor mensal (R$)______________

Propriedade Rural Até 10 
Hectares:

(    ) cedido, não explorado economicamente
(    ) alugado/arrendado/outro tipo de exploração 
econômica Valor mensal (R$)______________

Até 10, 1 a 40 
Hectares:

(    ) cedido, não explorado economicamente
(    ) alugado/arrendado/outro tipo de exploração 
econômica Valor mensal (R$)______________

Acima de 40, 1
Hectares:

(    ) cedido, não explorado economicamente
(   ) alugado/arrendado/outro tipo de exploração 
econômica  Valor mensal (R$)______________

5- Informações quanto aos meios de transporte
5.1-- Caso não esteja na cidade de Origem qual, meio de transporte utilizado no
deslocamento de sua cidade de origem a cidade onde estuda:
(  ) Avião                       (   ) rodoviário                    (   ) Navio/barco          (   )transporte
próprio  
(   ) Outros                   Valor da passagem: R$___________________

5.2-Possui Carteira intermunicipal? (   ) sim (   ) não
5.3 - Sua família ou você possui veículo? (moto, carro, veículo agrícola): (   ) sim (   ) 
não
Se sim, Nome do Proprietário do 
veículo_________________________________________________
Marca/Modelo:____________________________   Ano:________________
Finalidade: (  )Passeio      (   )Taxi      (   )Outro Tipo de Trabalho   
(   )Veículo financiado? Valor e número de parcelas R$__________________

5.4 – Possui Meia passagem estudantil? (   ) sim (   ) não
5.5 - Qual meio de transporte que você utiliza para vir a Universidade – percurso 
residência/ universidade?
(   ) A pé    (    )Carona       Transporte Público:  (   ) ônibus urbano,  (   ) ônibus 
intermunicipal,   
(    ) moto táxi                       Transporte próprio: (   ) bicicleta       (   ) carro  (    ) moto

6- Informações quanto à vida acadêmica
6.1 -Qual o principal motivo que levou você a escolher o curso que está 
matriculado?
(  ) Menor concorrência     (  ) Possibilidade de sucesso           (  ) Resultado de teste 
vocacional  (  ) Mercado de trabalho     (  ) Prestígio social  da profissão 
(  ) Permite conciliar o exercício da profissão com outros afazeres 
(  ) Mais adequado aos meus interesses e aptidões. 
6.2 – Possui reprovações no seu percurso acadêmico?
(   ) Não se aplica          (   ) Sim. Quantas?________           (   ) Não
6.3- O que você pretende fazer após se formar?
(   ) Trabalhar na área  em que se formou    (   ) Trabalhar em qualquer área.
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(   )Fazer pós graduação.   (  ) Fazer outra graduação.   

7 – Informações quanto à Saúde do estudante:
7.1 - Em se tratando de atendimento à saúde:
(  ) Você procura o SUS    (  )Procura serviços particulares
(  )Dispõe de planos de saúde/empresa/grupo. Qual?___________________
(  ) Dispõe de planos de saúde/familiar/ individual. Qual ?______________
(   ) Toma alguma medicação Controlada ou Contínua? Qual ? _____________

7.2- Você já necessitou de atendimento psicológico?   (  ) sim  (  ) Não

Se sim: (  )Atendimento público.     (   ) Atendimento particular  (  ) Continua em tratamento
(    ) Atendimento do Serviço de Psicologia da  UFOPA.
Se sim:  Qual o tempo de tratamento? (  ) Menos de um ano   (  ) Um ano  (  ) Mais de um 
ano.

8 – Informações adicionais
8.1-Prezado  candidato  (a)  este  espaço  é  para  você  justificar  o  porquê  de  sua
necessidade em estar solicitando ingresso no processo de concessão de auxílio
estudantil da UFOPA.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Declaro que todas as afirmações contidas neste questionário são verdadeiras me
responsabilizando ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENALMENTE pelas mesmas, ciente
que havendo inexatidão ou falsidade ou omissão incorrerei em perdas de direitos a
concorrer  ao  benefício  do  Programa  de  Concessão  de  Auxílio  para  compra  de
Equipamentos  e  Acessórios  Tecnológicos  Assistívas  assim  como  aos  outros
Programas para Concessão de Auxílios Estudantis da PROGES em qualquer tempo.

(  ) Concordo com a declaração.
______________________, ______de ______________de 2018.

_________________________________
Assinatura do(a) aluno(a)
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ANEXO 3

GRUPO SOCIAL DE INGRESSO POR COTAS SOCIAIS

Grupo 1- Vagas reservadas a candidatos sem deficiência que cursaram integralmente o Ensino
Médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria MEC nº 9/2017, que
tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo per capita e
que não se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. 
Grupo 2-  Candidatos sem deficiência que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola
pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria MEC nº 9/2017, que tenham renda
familiar  bruta  igual  ou  inferior  a  1,5  (um  vírgula  cinco)  salário  mínimo  per  capita  e  que  se
autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. 
Grupo 3- Candidatos com deficiência que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola
pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria MEC nº 9/2017, que tenham renda
familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo per capita e que não se
autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. 
Grupo 4- Candidatos com deficiência que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola
pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria MEC nº 9/2017, que tenham renda
familiar  bruta  igual  ou  inferior  a  1,5  (um  vírgula  cinco)  salário  mínimo  per  capita  e  que  se
autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. 
Grupo 5- Candidatos sem deficiência que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola
pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria MEC nº 9/2017, que tenham renda
familiar  bruta  superior  a  1,5  (um  vírgula  cinco)  salário  mínimo  per  capita  e  que  não  se
autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.
Grupo 6- Candidatos sem deficiência que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola
pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria MEC nº 9/2017, que tenham renda
familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo per capita e que se autodeclararem
pretos, pardos ou indígenas. 
Grupo 7- Candidatos com deficiência que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola
pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria MEC nº 9/2017, que tenham renda
familiar  bruta  superior  a  1,5  (um  vírgula  cinco)  salário  mínimo  per  capita  e  que  não  se
autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. 
Grupo 8- Candidatos com deficiência que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola
pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria MEC nº 9/2017, que tenham renda
familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo per capita e que se autodeclararem
pretos, pardos ou indígenas.

Avenida Mendonça Furtado, N0 2945 - Bairro: Fátima – Santarém/Pará – CEP: 68040-470
Contatos: dae.proges  @ufopa.edu.br (93) 2101-7619 – Campus Santarém - Unidade Amazônia

about:blank


UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL (PROGES)

ANEXO 4

MODELO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL

DECLARAÇÃO

Eu,_________________________________.  RG  _______________________,  CPF

________________________,  DECLARO,  para  os  devidos  fins  e  sob  as  penas  da  Lei,  que

convivo  em  regime  de  união  estável  há  ___________________(especificar  tempo)  com

________________________________________nome  do  (a)  companheiro  (a),

nacionalidade____________, portador (a) da Cédula de Identidade RG ___________________ e

CPF _________________________.

Sendo expressão da verdade, sob as penas da lei, assino a presente declaração.

______________________, ______de ______________de 2018.

_______________________________________________

Assinatura do Declarante
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ANEXO 5

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO CIVIL SEPARADO (A)

DECLARAÇÃO

Eu,____________________________________.  RG________________________,

CPF___________________________,  residente  no  endereço

_____________________________________________________________________________(e

specificar, rua, no , bairro, complemento, cidade/Estado)  DECLARO , para os devidos fins e sob

as penas da Lei, que encontro-me separado  há ____________________(especificar o tempo)

com  ___________________________________________nome  do  (a)  companheiro  (a),

nacionalidade____________, portador (a) da Cédula de Identidade RG ___________________ e

CPF _________________________.

Sendo expressão da verdade, sob as penas da lei, assino a presente declaração.

______________________, ______de ______________de 2018.

___________________________________________________
Assinatura do Declarante
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ANEXO 6

DECLARAÇÃO DE MORADIA

Declaro  para  os  devidos  fins  que  o  (a)  estudante
_________________________________________________________,  do Curso de Graduação
em _________________________________ da Universidade Federal do Oeste Pará (UFOPA),
matrícula  _________________,  portador  (a)  do  RG  _____________________  e
CPF___________________,RESIDE  à  Rua  /  Avenida  ________________________________
______________________________,nº_____,  _____________________________
(complemento) Bairro __________________(Perímetro/Referência), CEP:________________, no
Município  de  ________________________,  Estado  do  (e)___________________________,
desde _____/______________/ _________, sendo este também seu domicílio.

Declaro ainda que a residência declarada acima se encontra em meu nome, conforme comprova
o(s) documento(s) anexo (s). Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguar e
confirmar a informação declarada acima por mim.

Subscrevo a presente declaração, em uma via, reconhecendo como verdadeiro seu conteúdo.

______________________, ______de ______________de 2018.

______________________________
ASSINATURA DO DECLARANTE 

(Acrescida de cópia do RG do Declarante)

OBS: A Declaração de Moradia deverá ser entregue pelo candidato que apresenta comprovante
de Residência, Contrato ou Declaração de Aluguel em nome de terceiros.
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ANEXO 7

DECLARAÇÃO DE ALUGUEL SEM CONTRATO

Eu,  abaixo  assinado,  Sr(a)  ____________________________________________________
portador  do RG _______________ e CPF _______________ ,  declaro para todos os  fins de
Direito  e  sob  as  penas  da  Lei,  que  ALUGO  o  imóvel  sito  Rua  /  Av:
___________________________________  nº  ______Bairro  _____________  para  o  Sr  (a)
______________________________________________  ,  RG  __________________  e  CPF
_________________,  no  período  de  ____________________  a  ______________________  o
valor Mensal de R$ ______________ (____________________________________________).

Declaro ainda que a residência declarada acima se encontra em meu nome, conforme comprova
o(s) documento(s) anexo (s). Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguar e
confirmar a informação declarada acima por mim.

Subscrevo a presente declaração, em uma via, reconhecendo como verdadeiro seu conteúdo.

______________________, ______de ______________de 2018.

______________________________
ASSINATURA DO DECLARANTE

(Acrescida de cópia do RG do Declarante)
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ANEXO 8

DECLARAÇÃO DE CASA CEDIDA

Eu,  __________________________________________________________________,
portador  (a)  do  RG  nº  ________________________  e  do  CPF
___________________________,  residente  e  domiciliado  (a)  na  cidade  de
___________________,  Rua  __________________________________nº______,
declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que cedi gratuitamente a casa situada
na  Rua__________________________________________,  nº_______,  Bairro
_____________,  Município  ____________________,  de  minha  propriedade,  para
residência  do  candidato  (a)  ______________________________________________,
para  que  ele  com  ou  sem  sua  família  residam,  pelas  seguintes
razões:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

______________________, ______de ______________de 2018.

______________________________

ASSINATURA DO DECLARANTE 
(Acrescida de cópia do RG do Declarante)

Avenida Mendonça Furtado, N0 2945 - Bairro: Fátima – Santarém/Pará – CEP: 68040-470
Contatos: dae.proges  @ufopa.edu.br (93) 2101-7619 – Campus Santarém - Unidade Amazônia

about:blank


UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL (PROGES)

ANEXO 9

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO

DECLARAÇÃO

Eu,  ________________________________________,  RG  ______________,
CPF_______________________,  residente  no  endereço
_______________________________nº______Bairro_______________________  Cidade,
_______________________, estado______________, DECLARO, para os devidos fins e sob as
penas  da  lei,  que  desenvolvo    a  seguinte  atividade  ______________________________,
desde_________________________,  com  renda  mensal  aproximada  no  valor  de
R$__________________.

Assumo inteiramente a responsabilidade perante o Art.  299,  do Código Penal,  que
versa sobre declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, constituindo-se em crime de
falsidade ideológica.

______________________, ______de ______________de 2018.

______________________________
ASSINATURA DO DECLARANTE 

(Acrescida de cópia do RG do Declarante)

Avenida Mendonça Furtado, N0 2945 - Bairro: Fátima – Santarém/Pará – CEP: 68040-470
Contatos: dae.proges  @ufopa.edu.br (93) 2101-7619 – Campus Santarém - Unidade Amazônia

about:blank


UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL (PROGES)

ANEXO 10

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO

DECLARAÇÃO

Eu,  ________________________________________,  RG  ______________,
CPF______________________,  residente  no  endereço  _______________________________,
nº.  ________  bairro_______________________  cidade,  _______________________,
Estado______________, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, que:

(   )  não  exerço  atividade  remunerada  desde  ___/___/______  (data)  e  a  última  atividade
remunerada que exerci foi de ______________________________________________.

(     ) nunca EXERCI atividade remunerada.

Sendo expressão da verdade, sob as penas da lei, assino a presente declaração.

______________________, ______de ______________de 2018.

______________________________

ASSINATURA DO DECLARANTE 
(Acrescida de cópia do RG do Declarante)

Avenida Mendonça Furtado, N0 2945 - Bairro: Fátima – Santarém/Pará – CEP: 68040-470
Contatos: dae.proges  @ufopa.edu.br (93) 2101-7619 – Campus Santarém - Unidade Amazônia

about:blank


UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL (PROGES)

ANEXO 11

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL

DECLARAÇÃO

Eu,  ________________________________________,  RG  ______________,
CPF_______________________, residente no endereço _______________________________,
nº_________,Bairro  _________________  Cidade,  ____________________,
estado______________, DECLARO para os devidos fins e sob as penas da lei,  que trabalho
como________________________________________,  desde_____________________,  com
renda mensal aproximada no valor de R$____________________.

Assumo inteiramente a responsabilidade perante o Art.  299,  do Código Penal,  que
versa sobre declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, constituindo-se em crime de
falsidade ideológica.

______________________, ______de ______________de 2018.

______________________________

ASSINATURA DO DECLARANTE 
(Acrescida de cópia do RG do Declarante)

Avenida Mendonça Furtado, N0 2945 - Bairro: Fátima – Santarém/Pará – CEP: 68040-470
Contatos: dae.proges  @ufopa.edu.br (93) 2101-7619 – Campus Santarém - Unidade Amazônia

about:blank


UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL (PROGES)

ANEXO 12

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENDA DO PRODUTOR RURAL

(Agricultor, pescador, pecuarista, parceiro, arrendatário rural ou sitiante)

DECLARAÇÃO

Eu,  ________________________________________,  RG  ______________,
CPF_______________________,  residente  no
endereço__________________________________________nº_____  bairro_______________
cidade,_______________________, estado______________, DECLARO, para os devidos fins e
sob  as  penas  da  lei,  que  tenho  como  renda  média  mensal  de  R$_____________________
referente as atividades de____________________________________________.

Sendo expressão da verdade, sob as penas da lei, assino a presente declaração.

______________________, ______de ______________de 2018.

______________________________

ASSINATURA DO DECLARANTE 
(Acrescida de cópia do RG do Declarante)

Avenida Mendonça Furtado, N0 2945 - Bairro: Fátima – Santarém/Pará – CEP: 68040-470
Contatos: dae.proges  @ufopa.edu.br (93) 2101-7619 – Campus Santarém - Unidade Amazônia

about:blank


UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL (PROGES)

ANEXO 13

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE EXERCE ATIVIDADES “DO LAR”

DECLARAÇÃO

Eu,  ________________________________________,  RG  ______________,
CPF_______________________,  residente  no
endereço_________________________________nº________, bairro_______________________
cidade, _______________________, Estado______________, DECLARO, para os devidos fins e
sob as penas da lei, que exerço atividades do lar, sem remuneração.

Sendo expressão da verdade, sob as penas da lei, assino a presente declaração.

______________________, ______de ______________de 2018.

___________________________________

ASSINATURA DO DECLARANTE 
(Acrescida de cópia do RG do Declarante)

Avenida Mendonça Furtado, N0 2945 - Bairro: Fátima – Santarém/Pará – CEP: 68040-470
Contatos: dae.proges  @ufopa.edu.br (93) 2101-7619 – Campus Santarém - Unidade Amazônia

about:blank


UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL (PROGES)

ANEXO 14

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA OU AUXÍLIO
VOLUNTÁRIO (Mesada)

DECLARAÇÃO

Eu,  ________________________________________,  RG  ______________  ,
CPF_______________________,  residente  no
endereço________________________________________nº________,bairro________________
_______  cidade,_______________________,  estado______________,  DECLARO,  para  os
devidos fins e sob as penas da lei,  que pago pensão alimentícia  (ou auxílio  voluntário)  para
____________________________________________,
CPF_______________________________no valor mensal de R$_________________.

Sendo expressão da verdade, sob as penas da lei, assino a presente declaração.

______________________, ______de ______________de 2018.

______________________________

ASSINATURA DO DECLARANTE 
(Acrescida de cópia do RG do Declarante)

Avenida Mendonça Furtado, N0 2945 - Bairro: Fátima – Santarém/Pará – CEP: 68040-470
Contatos: dae.proges  @ufopa.edu.br (93) 2101-7619 – Campus Santarém - Unidade Amazônia

about:blank


ANEXO 15
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE RENDA FAMILIAR

Prezado Candidato,
Relacione abaixo todas as pessoas que fazem parte do seu grupo familiar. Pais, irmãos e outros, inclusive você (candidato).
No quadro, liste todas as pessoas que compõem o grupo familiar e que sejam dependentes ou contribuintes da renda familiar, inclusive você (estudante). As
informações devem ser referentes ao último mês e registrar a renda total  – renda bruta mensal sem descontos – incluindo:  seguro desemprego, benefícios
previdenciários e sociais. Para preencher as colunas referentes à situação de trabalho, estado civil e escolaridade, consultar códigos correspondentes a cada
situação.

Nome CPF
Data
de

Nascimento

Cidade
/Estado

Situação
de

Trabalho
(Código)

Grau
de Parentesco

Idade
Estado

Civil
(Código)

Escolaridade

Ocupação
Salário/
Renda

Grau de
escolaridad

e
(Código)

Situaçã
o

(Código)

Instituiçã
o

(Código)

 TOTAL:
Códigos:

Situação Estado Civil Escolaridade
01 – Não Trabalha (do lar/menor/desempregado) 1 – Solteiro Grau de Escolaridade Situação Instituição
02- Situação Indefinida (trabalho informal/biscate) 2 - Casado ou união estável (morar

junto)
1 – Não alfabetizado
2- Creche ou pré-escola

1 - Cursando 01 - Pública

03-Produtor  Rural/  Pescador/  Autônomo  /Carteira
Assinada

3 – Viúvo 3 - Ensino fundamental 2 - Concluído 02-Particular

04-Aposentado/Servidor Público/Pensionista 4 - Separado Legalmente 5- Ensino Médio 3  -
Incompleto

03-Particular com Bolsa

05-Empresário/Micro  Empresário  e  Comerciante
Informal

5 - Separado Sem Legalização 4 - Superior



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL (PROGES)

ANEXO 16

TERMO DE COMPROMISSO

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS E BANCÁRIAS
Nome:________________________________RG:___________________Órgão Emissor:______

CPF:_________________________________ Município:________________________________

Endereço:_____________________________Nº_______________Bairro:__________________

Perímetro:_____________________________________________________________________

E-mail:_________________________________________Telefone:_______________________

Banco:_____________Agência:_________ Operação:_________ Conta Corrente:____________

2. DADOS ACADÊMICOS

Programa/Curso:_________________________ Instituto:________________________________

Turno:__________________________________ Matrícula:______________________________

DECLARO que todas as informações fornecidas no processo de seleção (Edital nº
016/2018/  PROGES) são verdadeiras e que estou ciente de que a prestação de informação
inverídica ou, ainda, a ausência de comunicação à PROGES acerca de eventual alteração que
implique  o  não  cumprimento  de  algum  dos  requisitos  do  edital,  importará  na  exclusão  do
Programa de Incentivo ao Estudante com Deficência, Transtorno Globais do Desenvolvimento
com  Altas  Habilidades  ou Superdotação-  Tecnologia assistiva   –  PcD sem  prejuízo  da
responsabilização nos âmbitos penal  (art.  299,  do Código Penal),  administrativo (Art.  260 da
Resolução nº 55, de 22/07/2014 - Regimento Geral da Universidade Federal do Oeste do Pará –
UFOPA  e  normas  correlatas)  e  civil  (ressarcimento  ao  erário  dos  valores  recebidos
indevidamente).Além  disso,  declaro  ciência  do  Edital  nº.  018/2018/PROGES  e  assumo  o
compromisso de cumprir as normas ali dispostas.

______________________, ______de ______________de 2018.

_________________________________________
Assinatura do estudante

       

       



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL (PROGES)

ANEXO 17

MODELO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Nome __________________________________________________ ,
nacionalidade  _________________,  estado  civil  ________________,  matrícula
_______________, CPF nº ___________________, RG n° _________, residente e domiciliado(a)
na  ________________________________,  nº.  _______,  Bairro  –  ____________________,
Cidade _____________– Estado ________________. 

OUTORGADO: Nome  _____________________________________________________,
nacionalidade  ______________________,  estado  civil  _____________________,  profissão
______________________,  CPF  nº  ___________________,  RG  n°  ________________,
residente  e  domiciliado(a)  na  ______________________________,  nº.  ________,  Bairro  –
___________________, Cidade ____________– Estado _______.

 
PODERES: Específicos  para  representar  o  outorgante  no  PROCESSO  DE  SELEÇÃO  PARA
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS
DO DESENVOLVIMENTO E COM ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO- TECNOLOGIA
ASSISTIVA – PcD,  EDITAL Nº 016/2018 – PROGES/UFOPA,  podendo para este fim,  assinar
documentos  e  apresentá-los   praticar  todos  os  atos  necessários  ao  referido  processo,
responsabilizando-se por tais atos praticados no cumprimento deste instrumento.

______________________, ______de ______________de 2018. 

 

 ___________________________
Outorgante

OBS: Devem ser anexadas as cópias de identidade do Outorgado (representante). A Assinatura
do outorgante deverá ser idêntica à constante no documento de identificação (com foto) entregue.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL (PROGES)

ANEXO 18

PLANO DE APLICAÇÃO E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE

1.1. Nome:
________________________________________________________________________
_____________________________________
1.2. Matrícula:                                                    1.3. Curso:
______________________
______________________________________________________________________
1.4. Campus da UFOPA:
________________________________________________________________________
_____________________________________

2. DETALHAMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO RECURSO

Na Planilha abaixo, o aluno PcD deve, de acordo com a ordem de prioridade, descrever
os materiais didáticos acessíveis e /ou inclusivos, com as especificações necessárias,
apresentar 3 (três) orçamentos para o mesmo produto, com seus respectivos locais de
pesquisas, e, por fim, justificar os motivos para tal solicitação. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL (PROGES)

ORDEM DE
PRIORIDADE

PRODUTO
(COM

DESCRIÇÃO)

VALOR
ESTIMADO

LOCAL DA
PESQUISA

JUSTIFICATIVA
PARA O USO

DIDÁTICO E/OU
INCLUSIVO

1ᵒ prioridade

________________________, _____ de _____________________de 2018.

Assinatura do (a) estudante:_____________________________________

Assinatura de Anuência da Equipe Técnica Especializada 
_______________________________________________



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL (PROGES)

ANEXO 19

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS TECNOLÓGICOS ASSISTÍVEIS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (Prestação de Contas)
Nome do (a) Discente Beneficiário (a):
Valor da Parcela única do Auxílio: R$_______________                 
 Pago em: ___/___/___

ITEM ESPECIFICAÇÃO/NOME/RAZÃO
SOCIAL

CRÉDITO

TOTAL R$

OBSERVAÇÃO:

Eu,______________________________________________________,  homologo  a
Prestação de Contas acima declarada, por estar de acordo com o Plano de Aplicação e
Proposta Orçamentária, bem como com a (s) Nota (s) fiscal (is) anexa (a), comprovante
(s) do (s) material (is) adquiridos, a título do Auxílio para Aquisição de Equipamentos e
Acessórios tecnológicos assistíveis.

______________________, _____de ________de 2018.

____________________________                        ______________________________
       Assinatura do Servidor                                                 Assinatura do Estudante

Destacar e entregar ao (a) beneficiário (a) como comprovante da Prestação de Contas do Auxílio

Declaro para os devidos fins que___________________________________________,
do  Curso  de  Graduação  _____________________________________Matrícula
_________,  CPF:__________________________,  prestou  conta  dos  recursos
financeiros recebidos, a título do Auxílio para Aquisição de Equipamentos e Acessórios
tecnológicos assistíveis no valor de R$ ____________________________.

______________________, _____de ________de 2018.

____________________________                        ______________________________
       Assinatura do Servidor                                                 Assinatura do Estudante



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL (PROGES)

ANEXO 20

INDICADORES DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA

Atenção:  Todas  as  informações  inseridas  no  questionário  deverão  ser  devidamente
comprovadas, na Etapa 2, mediante a apresentação de documentos comprobatórios.

TIPO DE ESCOLA EM QUE CURSOU O ENSINO MÉDIO PONTUAÇÃO

Pública 10,0
Particular com bolsa 0
Particular sem bolsa 0
Parte em Escola particular parte em Escola Pública 0
RENDA FAMILIAR PER CAPITA PONTUAÇÃO
Zero a R$ 468,50 10,0
R$ 468,51 a 937,00 7,0
R$ 937,01 a R$ 1.171,25 5,0
R$ 1.171,26 a R$ 1.405,50 2,0
Acima de R$ 1.405,50 0
SITUAÇÃO DE TRABALHO DO ESTUDANTE PONTUAÇÃO
Desempregado 10
Trabalhador Informal 5,0
Trabalhador Rural e Pescador 5,0
Autônomo 0
Trabalhador Celetista (assalariado) 0
Servidor Público temporário e Concursado 0
SITUAÇÃO  DE  TRABALHO  DO  PRINCIPAL  PROVEDOR  DO  GRUPO
FAMILIAR

PONTUAÇÃO

Desempregado 10
Trabalhador Informal 5,0
Trabalhador Rural e Pescador 5,0
Autônomo 0
Trabalhador Celetista (assalariado) 0
Servidor Público temporário e Concursado 0
PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA COMO BENEFICIÁRIA, EM PROGRAMA DE
TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMÍLIA,
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC

PONTUAÇÃO

Sim 10,0
Não 0
SITUAÇÃO DE MORADIA DO ESTUDANTE PONTUAÇÃO
Alugada 10
Financiada 0
Cedida 5,0
Própria 0
Cedida/Situação de Herança 0
RECEBE ALGUM TIPO DE BOLSA ACADÊMICA OU ADMINISTRATIVA 
(MEC, PIBIC, PIBEX, ESTÁGIOS E OUTROS)

PONTUAÇÃO

Sim 5
Não 10


