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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

(Poderá ser utilizada mais de uma folha deste anexo) 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE SOLICITANTE 

NOME COMPLETO: 

CPF: MATRÍCULA: 

O estudante possui Benefício Socioeconômico ativo (Assistência Estudantil em alguma 

modalidade): ( ) sim ( ) não 

OBSERVAÇÃO: Caso não, deverá preencher questionário socioeconômico e entregar 

a documentação necessária. 
CONTATOS: Telefone: ( )  _ 

e-mail:    

CONTA BANCÁRIA 

Banco:  Agência:  Conta corrente:   

O estudante solicitante deverá apresentar a relação de materiais pedagógicos indispensáveis 
ao desenvolvimento das disciplinas que estiver matriculado, acompanhado do orçamento do 
material: 

MATERIAL PEDAGÓGICO 

SOLICITADO 

(   ) SEMESTRE DE 2021.1 

QTD DESCRIÇÃO CUSTO 

UNITÁRIO 

CUSTO TOTAL 

    

    

    

    

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO DE 

MATERIAIS 

R$ 

CURSO DO(A) ESTUDANTE SOLICITANTE: 

DATA DA SOLICITAÇÃO: 

ASSINATURA DO(A) ESTUDANTE: 

VALIDAÇÃO PROGES/UFOPA: 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELAÇÃO DAS CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS 

 
IDENTIFICAÇÃO DO 

ESTUDANTE 
Nome Completo: 

CPF: Matrícula: 

O estudante possui Benefício Sócio Econômico ativo: ( ) sim ( ) não 

Telefone para contato: ( )    

E- mail:   

 

Relação de Notas Fiscais referentes à aquisição dos Materiais Pedagógicos solicitados 
conforme Edital Nº 33/2021/Proges/Ufopa: 

MATERIAL PEDAGÓGICO SOLICITADO NO  semestre de 20__ 

DATA FORNECEDOR VALOR 

   

   

   

   

   

   

   

R$     

 

Atesto ser verdade as informações, Assinatura do(a) estudante: 

___________________________________________________ 
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ANEXO III 

TERMO DE COMPROMISSO 

COMPROMETO-ME, pelo presente documento, cumprir os termos expressos no 
presente edital conforme descrito abaixo: 

DOS REQUISITOS 

São requisitos essenciais para concessão do auxílio para aquisição de material 

pedagógico assistivo sem prejuízo dos demais termos presentes Edital N° 33/Proges/Ufopa, 

de 10 de novembro de 2021: 

Ser discente com deficiência física, motora, sensorial ou múltipla, transtorno 
espectro autista de acordo com o Código de Identificação de Doenças (CID) do Ministério da Saúde, 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Possuir o perfil de estudante definido pelo artigo 5° do Decreto n° 7.234/2010, o 
qual estabelece que “serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos 
da rede pública da educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário-mínimo e 
meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições federais de ensino superior por 
edital. 

Não tenha sido contemplado no Edital PROGES nº 16/2018 referente ao Programa 
de Incentivo ao Estudante com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e com Altas 
Habilidades ou Superdotação – Tecnologia Assistiva-PcD/2018. 

O presente TERMO DE COMPROMISSO tem vigência durante o período de duração 
do curso. 

 

______________________, ____ de __________ de 2021.  

 

 

Assinatura do (a) estudante
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ANEXO IV  

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

A documentação necessária para a análise da documentação, além dos constantes no item 5 deste 
edital, constitui-se de: 

1. Registro Geral (RG) ou outro documento oficial com foto (Certificado de Reservista, Carteira 
Nacional de Habilitação-CNH, Carteira de Trabalho e Previdência Social- CTPS ou Passaporte); 

2. CPF; 

3. Comprovante de residência; 

4. Dados bancários (conta corrente em nome do (a) discente – cópia do cartão ou contrato de 
abertura de conta); 

Observações: Não serão aceitos dados bancários de contas poupança, conjunta, fácil, salário ou 
contas em nome de terceiros; 

Cabe ao candidato ATIVAR a conta corrente indicada antes do recebimento do pagamento do 
auxílio para evitar atrasos. 

5. Termo de compromisso, devidamente preenchido, datado e assinado observado o disposto no 
item 3 deste edital (Anexo III); 

6. Questionário socioeconômico (Anexo VI); 

Atenção: Caso sejam declaradas no Questionário Socioeconômico quaisquer das situações abaixo 
listadas, o (a) candidato (a) deverá anexar documentação complementar correspondente: 

Situação Documentação 

a) Possuir na composição 
familiar membros com idade igual ou 
superior a 18 anos (pai, mãe, avô, avó, tio, 
tia, filho, enteado, sobrinhos e/ou 
agregados). 

Documento de identificação com foto: Registro 
Geral (RG) ou outro documento oficial com foto (Certificado de 
Reservista, Carteira Nacional de Habilitação-CNH, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social-CTPS ou Passaporte); 

b) Possuir membro na 
composição familiar com idade inferior a 18 
anos (filho, enteado, sobrinhos e/ou 
agregados). 

 

Cópia de Certidão de Nascimento ou RG. 

c) Familiar e/ou candidato 
com deficiência física ou intelectual, 
auditiva, visual e surdo que necessite de 
acompanhamento terapêutico ou despesa 
permanente com a saúde. 

Cópia de laudo (de no máximo 1 ano) ou atestado 
médico comprobatório de sua Condição de pessoa com deficiência, 
ou outro documento que comprove as despesas permanentes com 
a saúde. 
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d) Outro familiar
 cursando graduação. 

Comprovante ou declaração de matrícula assinado e 
carimbado pelo diretor da faculdade. 

e) Se beneficiário (a) de 
Programas do Governo Federal, Estadual ou 
Municipal. 

Cópia do comprovante do último extrato bancário 
da Bolsa Trabalho, Bolsa Família e demais bolsas. Ressaltando que 
a apresentação deste documento não anula anexar a declaração 
de rendimentos (declaração de desemprego, autônomo, três 
últimos contracheques, dentre outros. 

f) Se beneficiário de Pensão 
Alimentícia. 

Cópia da decisão judicial, seguida do último extrato 
bancário, constando o nome do (a) beneficiário (a). Se o 
pagamento da pensão alimentícia tiver sido mediante acordo 
verbal entre as partes, o (a) discente deverá apresentar declaração 
assinada por ambos, constando o valor recebido (declaração 
informal de recebimento de pensão alimentícia). 

1.2.O (a) discente que apresentar documentação incompleta ou incompatível com as 
informações prestadas no Questionário Socioeconômico, nas visitas domiciliares e/ou entrevistas terá 
seu processo INDEFERIDO. 

a) Não serão aceitos documentos ilegíveis, com aspecto de edição e/ou que contenham 
qualquer imagem ou sombra que se sobressaia no documento ou entorno dele. 

 

______________________, ____ de __________ de 2021.  

 

 
 

Assinatura do (a) estudante
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ANEXO V  

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DA SELEÇÃO 

 

Eu, _______________________________________________________________ do curso 
________________________________________________ matrícula nº 
______________________,apresento recurso junto a PROGES contra decisão relativa ao 
Edital nº 21/2021/Proges/Ufopa.  

Texto livre para interposição de recurso pelo solicitante. 

 

______________________, ____ de __________ de 2021.  

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do (a) estudante 
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ANEXO VI

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO – ESTUDANTE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA UFOPA

 

1. DADOS PESSOAIS: 

Nome: 

Idade:                                                                Estado Civil:

Telefone:                                                               Celular:  

E-mail:  

Curso: Semestre: 

Nº de matrícula:                                                 Cotista                              Não cotista 

2. SITUAÇÃO ATUAL DE MORADIA: 

Endereço:            nº 

Complemento:  

Bairro:                     CEP: 

Município: 

Condição do imóvel:             Próprio.             Alugado.                Cedido.                  Outro. 

Reside:            Sozinho.            Com familiar.               Outros. Especifique:

2.1 Tipo de residência: 

           Alvenaria              Madeira             Outros. Especifique:

           Quantos cômodos. 

2.2 Tipo de abastecimento de água: 

           água encanada             poço artesiano              Outros. Especifique:  



2.3 Possui Energia Elétrica: 

           Sim                   Não. 

3. SITUAÇÃO ORIGINAL DE MORADIA: 

3.1 Local de Origem do Discente 

Endereço: 

Complemento:  

Bairro:  CEP: 

Município:  

Condição do imóvel:              Próprio.             Alugado.                Cedido.              Outro. 

3.2 Tipo de residência: 

           Alvenaria            Madeira             Outros. Especifique: 

           Quantos cômodos. 

3.3 Tipo de abastecimento de água: 

           água encanada            poço artesiano           Outros. Especifique:  

3.4 Possui Energia Elétrica: 

             Sim             Não

4. DADOS FAMILIARES:

4.1 Pessoas que compõem o núcleo familiar:

Nome Grau de 
Parentesco

Idade Escolaridade Ocupação Renda 
Mensal

1

2

3

4

5

6



7

8

9

1
0

Total 

4.2 Um dos componentes do núcleo familiar deverá ser indicado como pessoa de referência. 

Nome:                                                                                            Telefone:                

4.3 No grupo familiar algum membro recebe Benefício Social do Governo Federal? 

             Sim.            Não.                Não sabe. 

Qual(is): 

Valor(es):                                                                       / 

4.4 Há no grupo familiar (inclusive o estudante) pessoas com deficiência física ou mental que 
necessite de acompanhamento terapêutico ou despesa permanente com a saúde comprovado 
por laudo médico. 

           Sim.                  Não. 

Qual(is): 

4.5.Qual o nível de instrução do Pai?  

4.5.1. Principal ocupação do Pai?  

4.6.Qual o nível de instrução da Mãe?  

4.6.1. Principal ocupação do Pai?  

5. DADOS COMPLEMENTARES DO DISCENTE: 

5.1 Qual sua ocupação: 

         Estudante           Trabalhador             Outros. Especifique:  

5.2 Se Trabalhador especificar o tipo de vínculo empregatício (Exemplos: Contrato temporário, 
servidor público, trabalhador autônomo, trabalho informal, etc.) 



5.3 Em relação ao acesso ao Campus, qual o tipo de transporte utiliza: 

          transporte público            veículo próprio OBS:  

Especifique o tipo de transporte:  

5.4 Qual o valor do gasto mensal com transporte: 

          R$ 0-50 

          R$ 51-100 

          R$ 101-150 

          R$ 151-200 

          Acima de R$ 201 

5.5 Quem provém o gasto mensal com a alimentação? 

          Estudante              Núcleo Familiar             Outros. Especifique: 

Qual o valor do gasto mensal com alimentação: 

          R$ 0-100 

          R$ 101-200 

          R$ 201-300 

          Acima de R$ 301 Especifique o valor: 

5.6 Tem Filhos? 

          Sim. Quantos?                                                             Não 

5.7 Os filhos recebem pensão alimentícia? 

          Sim. Qual o valor total?                                                          Não 

5.8 Qual sistema de saúde o estudante utiliza: 

          Público.             Privado. 

5.9 Tem disponibilidade para participar de atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e 
extensão: 

          Sim.            Não.

5.10 Participa Voluntariamente de programa e/ou projeto de ensino, pesquisa e extensão? 

          Sim.            Não. 

6. DADOS CULTURAIS: 

6.1 Cursa idioma?                Sim.            Não. 



6.2 Tem interesse em fazer curso de idiomas?               Sim.            Não. 

6.3 Participa de atividades culturais no campus?                  Sim.           Não.

6.4 Você está com algum problema na Ufopa (por exemplo estrutura, acessibilidade, etc.)? Se 
sim, qual?

6.5 Como está seu relacionamento com a comunidade institucional (por exemplo, problemas 
com colegas, professores, técnicos, prestadores de serviço, etc.)?

6.6 Apresenta dificuldade nas disciplinas do curso? Se sim, quais?

7. JUSTIFICATIVA PARA O PEDIDO DE AUXÍLIO 

______________________, ____ de __________ de 2021.

Assinatura do(a) estudante

Conforme  Edital  vigente,  a  comprovação  de  fraude  documental,  omissão  e/ou  falsidade  de
informações acarretará ao discente indeferimento da solicitação ou cancelamento do auxílio. 

____________________________________________
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULO COM OUTRA INSTITUIÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA DE ENSINO 
SUPERIOR 

 
 

 
Eu,  , 

portador(a) do RG n.º e do CPF n.º , 

declaro não ocupar vaga em quaisquer outros cursos de graduação desta ou de outra instituição pública 

ou privada de ensino superior. 

 

 

  - PA, de de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do(a) Estudante 
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