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EDITAL N° 001/PROPPIT/PROGES/UFOPA, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 
 
Concessão de auxílio emergencial para acesso à internet destinado a estudantes de pós-graduação regularmente matriculados 
no II Semestre Letivo de 2020  
 
A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA e a 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ (UFOPA), no uso de suas atribuições, tornam público o presente edital para concessão de 
auxílio emergencial para acesso à internet destinado, exclusivamente, a estudantes de pós-graduação, 
Strito Sensu regularmente matriculados no II Semestre Letivo de 2020.  
 

1. DA JUSTIFICATIVA 

 

1.1. Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus (Covid-19);  

1.2. Considerando que não houve interrupção das atividades de ensino na pós-graduação segundo os 
termos da decisão 17/2020 – CONSEPE,  e que estas estão sendo executadas na sua maioria de forma 
remota.  
1.3 Considerando a necessidade de atendimento a alunos da pós-graduação em situação de 
vulnerabilidade social 
1.4. Justifica-se o presente edital para concessão de auxílio emergencial para acesso à internet destinado 
aos estudantes de pós-graduação regularmente matriculados no II semestre letivo de 2020 durante o 
período de enfrentamento, na Instituição, da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus (Covid-19).   
 
 
2. DO OBJETIVO E DA FINALIDADE DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA ACESSO À 
INTERNET  
 
2.1. Conceder auxílio emergencial para acesso à internet aos estudantes de pós-graduação, da UFOPA 
regularmente matriculados no II Semestre Letivo de 2020 destinado à aquisição de pacote de dados de 
internet para auxiliar na realização de atividades acadêmicas do semestre.  
 
3. DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA ACESSO À 
INTERNET  
 
3.1. DO PÚBLICO-ALVO  
 
3.1.1. O auxílio emergencial para acesso à internet de que trata este edital destina-se a estudantes que 
cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos:  
a) Ser estudante vinculado a um dos cursos de pós-graduação da Ufopa.  
b) Estar regularmente matriculado no II Semestre Letivo de 2020. 
c) Não ser servidor ou empregado público e não ter vínculo empregatício formal. 

d) Ter a análise sócioeconômica deferida conforme o item 7 deste edital; 
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 3.2. DO CUSTEIO E DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO EDITAL  

 

3.2.1. O auxílio de que trata o presente edital será custeado com recursos orçamentários da Lei 
Orçamentária Anual- LOA, destinados à PROPPIT e ã PROGES, totalizando o valor de R$ 6000,00 
(seis mil reais) com a finalidade de atender as atuais demandas de auxílio digital provenientes das 
condições impostas pela pandemia de covid-19. 

3.2.2. O período de vigência deste edital será de 2(dois) meses (novembro e dezembro de 2020) podendo 
ser prorrogado a interesse da Administração Pública e conforme a disponibilidade orçamentária e 
extraorçamentária da Ufopa. 

3.2.3. O auxílio de que trata este Edital poderá ser acumulado com outros auxílios percebidos pelo 
estudante.  
3.2.4 Este edital poderá receber recursos complementares, aportados por Unidades Acadêmicas ou 
Administrativas, a qualquer tempo, sob ciência e anuência da PROPPIT e PROGES. 
 

3.3. DO QUANTITATIVO DE AUXÍLIOS, DO VALOR E DO CADASTRO RESERVA  

 

3.3.1. Serão concedidos até 20 (vintes) auxílios no valor total de R$ 300,00 (trezentos reais) cada, a 
serem pagos em duas parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) aos estudantes de pós-
graduação que atendam aos requisitos descritos no subitem 3.1.1 deste edital.  

3.3.2. Dos 20 auxílios que trata o item 3.3.1, serão destinadas 3 bolsas prioritariamente para alunos 
ingressantes pelas ações afirmativas na pós-graduação, de que trata a Resolução 314/2019 – UFOPA. 
Caso não haja a totalidade de inscritos para estas bolsas (3) estas serão alocadas para as demais inscrições. 
3.3.3 Os estudantes com solicitação deferida fora do quantitativo de auxílios concedidos comporão 
cadastro reserva e serão convocados à condição de beneficiários caso ocorra desistência e/ou 
cancelamento de concessão de auxílio.  

3.3.4. Os estudantes do cadastro reservam que vierem a ser convocados à condição de beneficiários do 
auxílio emergencial para acesso à internet receberão a partir da convocação, dentro da vigência do Edital, 
sem possibilidade de pagamento retroativo.  
3.2.5. o pagamento do auxílio ocorrerá conforme a disponibilidade orçamentaria e extraorçamentária da 
UFOPA, observados os limites estipulados na forma da legislação orçamentaria e financeira vigente.   
 
 
4. DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA ACESSO À 
INTERNET  
 
4.1. A solicitação do auxílio de que trata este edital será realizada no período de 30 de outubro a 03 de 
novembro, e deverá ser realizada no SIGAA, onde o aluno deverá fazer a adesão ao cadastro único, 
preencher o formulário para análise de vulnerabilidade e solicitar o auxílio. 
 
5 DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  
 
5.1 Além dos critérios contidos no subitem 3.1.1, serão considerados os seguintes critérios para fins de 
classificação dos(as) estudantes inscritos neste processo exatamente nesta ordem:  
 

a) Alunos ingressantes pelas ações afirmativas na pós-graduação, de que trata a Resolução 314/2019 
– UFOPA; 
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b)  Análise socioeconômica que será realizada pela PROGES a partir dos dados cadastrais dos 
alunos informados no Sistema de Gestão Acadêmica da Universidade e segundo os critérios 
descritos no anexo I deste edital; 

 
 

5.2 Em caso de empate considerando os critérios de classificação acima descritos, serão utilizados os 
seguintes critérios de desempate na respectiva ordem:  

a) Maior índice de vulnerabilidade socioeconômica; 
b) Estudante matriculados em maior quantidade de disciplinas que estejam sendo ofertadas de 

forma remota. 
c) Maior idade.  

 
6 DA ADESÃO AO CADASTRO ÚNICO DA UFOPA 
 
6.1 Adesão ao Cadastro Único da Ufopa: consiste na etapa a ser seguida pelo(a) estudante para realizar a 
solicitação do auxílio de que trata este Edital pelo SIGAA. O passo a passo para a adesão ao Cadastro 
Único estará descrito no manual a ser disponibilizado na página de Editais abertos da Pós-Graduação, 
no site da Proppit http://ufopa.edu.br/proppit/editais/editaisde-pos-graduacao/editais-abertos-1/ 
6.2 Nessa etapa, o(a) estudante deverá preencher o questionário socioeconômico on-line, confirmar as 
informações, finalizar e enviar. Uma vez preenchido e enviado, o formulário não poderá ser alterado. 
6.3 É de responsabilidade exclusiva do(a) estudante o preenchimento correto do Cadastro Único e do 
questionário socioeconômico para solicitação da bolsa, assumindo, portanto, as consequências por 
quaisquer informações prestadas. 
6.4 Mediante a análise documental, se constatadas inconsistências e/ou omissões em relação às 
informações prestadas no questionário socioeconômico, a equipe técnica do Núcleo de Serviço Social da 
Proges (Nuses/Proges) tem a prerrogativa de indeferir a inscrição do(a) estudante que se encontrar nessa 
situação. 
6.5 O preenchimento e envio do questionário socioeconômico pelo(a) estudante não garante a solicitação 
do auxílio, no entanto, é um requisito para prosseguir com a inscrição no edital. 
6.6 Da Solicitação do auxílio: Para solicitar o auxílio de que trata este Edital, o(a) estudante deverá realizar 
inscrição no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica – SIGAA. 
6.7 No ato da solicitação, o(a) estudante deverá carregar (fazer upload) das documentações descritas nos 
Quadro 1 e 2 do item 7 deste edital, de acordo com a sua situação informada no questionário 
socioeconômico. Após o período de solicitação do auxílio, será gerado um ranking de pontuação no 
SIGAA resultante do preenchimento do questionário socioeconômico; 
6.8 A pontuação de que trata o item anterior corresponde ao Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica 
(IVS) do(a) estudante, que será analisado pela equipe técnica do NUSES/PROGES, a partir das 
documentações carregadas no SIGAA no ato da solicitação da bolsa. 
 Para o cômputo da pontuação que indicará a Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica 
do(a) estudante, serão considerados os Indicadores de Vulnerabilidade Socioeconômica, presentes nas 
perguntas do questionário socioeconômico, que pontuarão segundo o Quadro 3 do anexo 1. 
 
7 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO  
 
7.1 Nessa etapa, a análise documental consiste na verificação da fidedignidade das informações fornecidas 
pelo estudante no questionário socioeconômico a partir das documentações anexadas no SIGAA, no ato 
da solicitação do auxílio.  
7.2 Nessa etapa, serão selecionados os beneficiários de acordo com o número de bolsas descrito no item 
3.2.1.  
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7.3 Para fins de seleção, o NUSES/PROGES avaliará as documentações dos(as) estudantes. 
7.4 Mediante a análise documental, se constatadas inconsistências e/ou omissões em relação às 
informações prestadas no questionário socioeconômico, a equipe técnica tem a prerrogativa de indeferir 
a inscrição do estudante que se encontrar nessa situação. 
7.5 É de responsabilidade exclusiva do(a) estudante o preenchimento correto do cadastro único e do 
questionário socioeconômico; da solicitação do auxílio e da anexação correta dos documentos 
comprobatórios, assumindo, portanto, as consequências por quaisquer informações incompatíveis com 
seus dados pessoais informados. 
7.6 Com base em critérios técnicos, as assistentes sociais responsáveis pela análise da documentação 
poderão convocar os(as) estudantes para entrevistas e/ou realizar visitas domiciliares, bem como 
consultar os cadastros de informações socioeconômicas, a qualquer tempo. 
7.6 O NUSES/PROGES realizará a análise das documentações de estudantes de forma que seja formado 
um cadastro reserva de seis estudantes com IVS deferido, para serem convocados(as) em caso de 
cancelamentos de auxílio. 
7.7 A convocação dos (as) estudantes do cadastro reserva ocorrerá por meio do site PROPPIT na área 
de Editais abertos da Pós Graduação. 
7.7 A documentações para comprovação da situação de vulnerabilidade socioeconômica, para fins de 
confirmação do IVS, conforme os Quadros 1 e 2. 
7.8 O Quadro 1 apresenta os comprovantes de renda familiar conforme o caso de cada membro da 
família, de acordo com as informações declaradas no Questionário Socioeconômico e no Quadro de 
Composição da Renda Familiar (apresentado no anexo), incluindo o estudante. 
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Quadro 1: documentações para comprovação da situação de vulnerabilidade socioeconômica 

Variável Quem deve 
entregar? 

Documentos para comprovação 

a) Documento oficial de identificação válido, com foto Estudante Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Passaporte ou Registro 
Geral (RG) ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
Carteira de Registro Profissional; 

b) Histórico Escolar do ensino médio Estudante Histórico Escolar do ensino médio; 

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF) Estudante Documento comprobatório do número do CPF; 

d) Documentos comprobatórios da situação civil Estudante d.1) Solteiro: Certidão de Nascimento; 
d.2) Casado – certidão de casamento; 
d.3) Amasiado/união estável – documento expedido pelo cartório de 
União Estável ou declaração de próprio punho (anexo 4); 
d.4) Viúvo – certidão de óbito do cônjuge; 
d.5) Separado – averbação formal de partilha e pensão alimentícia ou, 
caso não tiver Declaração de Próprio Punho, com respectiva 
assinatura e CPF (anexo 5). 

e) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) Estudantes com idade 
a partir de 18 anos. 

e.1) Cópia das seguintes páginas: foto, identificação, último registro 
de trabalho (contrato ou baixa) e folha subsequente em branco. Caso 
não haja registros, comprovar com as 2 (duas) primeiras páginas de 
contrato de trabalho em branco;  
e.2) ou versão completa da CTPS digital em PDF; 

f) Comprovante de residência atualizado Estudante f.1) Contas de luz, água, telefone fixo ou carnê do IPTU em nome do 
estudante ou do proprietário do imóvel, desde que acompanhado pela 
Declaração de Moradia (anexo 6) acrescida da cópia do RG do 
assinante da declaração; 
Observação 1: Caso o comprovante de residência esteja em nome dos 
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Variável Quem deve 

entregar? 
Documentos para comprovação 

pais do estudante, não é necessário apresentar declaração de moradia.  
f.2) Caso não consiga entregar o Comprovante de Residência, e em 
virtude da pandemia (Covid-19) e necessidade de isolamento social, 
o estudante deverá entregar a Declaração de Residência (anexo 7). 

g) Documentos 
para 
comprovação de 
situação de 
moradia de 
origem e de 
moradia atual. 
 
Observação: 
Moradia de 
origem é aquela 
onde a família 
que contribui 
com a  renda 
reside. 

g.1) Imóvel alugado Estudante e familiares 
que contribuem com a 
sua renda 

g.1.1) Contrato 
Atualizado de 
Aluguel em 
nome do 
estudante. 
  

g.1.1.1) As assinaturas do contrato original deverão 
estar reconhecidas em Cartório; 
g.1.1.2) Se o Contrato estiver em nome de terceiro, 
também deverá ser entregue à Declaração de 
Moradia (anexo 6) acrescida da cópia do RG do 
assinante da declaração; 
g.1.1.3) Se o Contrato estiver em nome de terceiro, 
e em virtude da Pandemia (Covid-19) e necessidade 
do distanciamento social, o estudante que não 
conseguir a cópia do Contrato, deverá entregar a 
Autodeclaração que reside em imóvel alugado e o 
contrato está em nome de terceiros (anexo 8). 

g.1.2) Casos de 
aluguel sem 
contrato 
  

g.1.2.1)Declaração de Aluguel sem Contrato, com 
todas informações preenchidas (anexo 9), com 
assinatura do proprietário do imóvel, acrescida de 
cópia do RG do assinante da declaração; 
g.1.2.2) Caso o estudante não consiga a Declaração 
de Aluguel sem Contrato, em virtude da Pandemia 
(Covid-19) e necessidade do distanciamento social, 
deverá entregar a Autodeclaração de Residência 
Alugada (anexo 10); 
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Variável Quem deve 

entregar? 
Documentos para comprovação 

g.1.3) Se divide 
despesas com 
aluguel 

apresentar Declaração de Divisão de Aluguel 
( anexo 11); 

g.2) Imóvel próprio g.2.1) Imóvel 
próprio com 
comprovação 
de titularidade 

Escritura do imóvel, contrato de compra e venda, 
termo de posse ou recibo de IPTU atualizado. 

g.2.2) Imóvel 
próprio sem 
comprovação 
de titularidade 

Entregar Declaração de Moradia sem comprovação 
de titularidade assinada pelo responsável do grupo 
familiar  (anexo 12). 

g.3) Imóvel financiado Recibo de pagamento do financiamento de pelo menos um dos três 
últimos meses. 

g.4) Imóvel cedido g.4.1) Declaração de moradia cedida, assinada pelo proprietário do 
imóvel (anexo 13). 
g.4.2) Caso o estudante não consiga a Declaração de moradia cedida 
pelo proprietário do imóvel, em virtude da Pandemia (Covid-19) e 
necessidade do distanciamento social, deverá entregar a 
Autodeclaração que reside em moradia cedida ( anexo 14).  

h)Comprovação 
de propriedade 
de veículos 

h.1)Carro, moto, veículos agrícolas, 
barcos, lanchas e bajaras 

Estudante e família 
que contribui com a 
sua renda 

h.1.1) Documento de pagamento do IPVA; 
h.1.2)Título de Inscrição de Embarcação, Nota fiscal ou Recibo de 
compra e venda; 
h.1.3) Na impossibilidade de apresentar documento comprobatório 
da propriedade do veículo de um dos documentos acima, deverá 
entregar a Declaração de Propriedade de Veículo (anexo 15). 
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Variável Quem deve 

entregar? 
Documentos para comprovação 

i) Documento de identificação de menores de idade Estudante e família 
que contribui/ou 
dependem da sua 
renda 

Certidão de nascimento ou RG, no caso de declaração de menores de 
idade no questionário socioeconômico; 

j) Laudo ou atestado médico comprobatório de deficiência Estudante e família 
que contribui/ou 
dependem da sua 
renda 

Laudo ou atestado médico comprobatório de deficiência no caso de 
ter declarado no Questionário Socioeconômico pessoas com 
deficiência. 

k) Laudo ou atestado médico comprobatório de doença 
grave 

Estudante e família 
que contribui/ou 
dependem da sua 
renda 

Laudo ou atestado médico comprobatório de doença grave, no caso 
de ter declarado no Questionário Socioeconômico pessoas com 
doença grave na família. 

l) Quadro de Composição da Renda Familiar (anexo 5). Estudante e família 
que contribui/ou 
dependem da sua 
renda 

Apresentar o Quadro de Composição da Renda Familiar (anexo 5) 
informando todas as pessoas que compõem o grupo familiar e que 
sejam dependentes ou contribuintes da renda familiar. 

Quadro 2: Comprovantes de renda familiar conforme o caso de cada componente familiar incluindo o estudante 

Casos Documentos Solicitados 

  

  

Trabalhador 
assalariado, com 
contrato regido pela 
CLT 

a)  CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) – Cópia das páginas: foto, identificação, último registro de trabalho (contrato ou 
baixa) e folha subsequente em branco, caso não haja registros, comprovar com as 2 (duas) primeiras páginas de contrato de trabalho 
em branco; Ou Versão completa da CTPS digital em PDF; 

b) Último contracheque; 

c)  Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição. No caso de isento, apresentar a Declaração de Isento, disponível no sítio da Receita Federal, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
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Casos Documentos Solicitados 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

  

  

  

Aposentado ou 
pensionista 

a)  Extrato de Benefício da Previdência Social atualizado, disponível no sítio do Ministério da Previdência Social 
(http://www.previdenciasocial.gov.br/) ou extrato bancário atualizado identificado em caso de Regime Estatutário (servidor público 
aposentado); No caso de comprovação por meio de extrato bancário, deve constar no documento, de forma legível, o nome do titular 
da conta, a origem do crédito e o valor do benefício sem descontos; 

b)  Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição. No caso de isento, apresentar a Declaração de nada consta, disponível no sítio da Receita Federal. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

  

Servidores Públicos 
(efetivos e 
comissionados) e 
empregados públicos 

a) Contracheque do último mês; 

b) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição. No caso de isento, apresentar a Declaração de nada consta, disponível no sítio da Receita Federal, 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

Profissional 
autônomo ou 
profissional liberal 
(prestadores de 
serviços; 
proprietários de 
empresa/comércio, 
microempreendedor 
individual e entre 

a)  Declaração informando nome completo, RG, CPF, endereço, atividade exercida, especificando o valor médio de renda mensal 
(anexo 16); 
b)  Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição. No caso de isento, apresentar a Declaração de nada consta, disponível no sítio da Receita Federal, 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

c) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) – Cópia das páginas: foto, identificação, último registro de trabalho (contrato ou 
baixa) e folha subsequente em branco, caso não haja registros, comprovar com as 2 (duas) primeiras páginas de contrato de trabalho 
em branco; Ou Versão completa da CTPS digital em PDF; 

d) Declaração Anual do Microempreendedor Individual- MEI. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
http://www.previdenciasocial.gov.br/)
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
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Casos Documentos Solicitados 
outros) 

  

  

  

  

Desempregados 

a) Declaração informando que não exerce atividade remunerada, período, com assinatura e número de CPF (anexo 17). 

b) Comprovante de Seguro-Desemprego, se houver; 

c) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) – Cópia das páginas: foto, identificação, último registro de trabalho (contrato ou 
baixa) e folha subsequente em branco, caso não haja registros, comprovar com as 2 (duas) primeiras páginas de contrato de trabalho 
em branco; Ou Versão completa da CTPS digital em PDF; 

d) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição. No caso de isento, apresentar a Declaração de nada consta, disponível no sítio da Receita Federal, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

Nunca exerceu 
atividade 
remunerada/Não 
exerce atividade 
remunerada 

a)  Declaração informando a ausência de rendimentos (anexo 18). 

b) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) – Cópia das páginas: foto, identificação, último registro de trabalho (contrato ou 
baixa) e folha subsequente em branco, caso não haja registros, comprovar com as 2 (duas) primeiras páginas de contrato de trabalho 
em branco; Ou Versão completa da CTPS digital em PDF; 

c) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição. No caso de isento, apresentar a Declaração de nada consta, disponível no sítio da Receita Federal, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

Trabalhador Informal: 
é a atividade laborativa 
sem vínculos 
empregatícios. 

Não possui carteira 

a) Declaração de próprio punho, constando nome, RG, CPF, endereço, atividade exercida, especificando o valor médio de renda 
mensal (Anexo 19). 
b) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) – Cópia das páginas: foto, identificação, último registro de trabalho (contrato ou 
baixa) e folha subsequente em branco, caso não haja registros, comprovar com as 2 (duas) primeiras páginas de contrato de trabalho 
em branco; Ou Versão completa da CTPS digital em PDF; 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
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Casos Documentos Solicitados 
profissional assinada e 
a renda não é fixa. (ex.: 
diarista, manicure, 
pedreiro, entre 
outros). 

c) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição. No caso de isento, apresentar a Declaração de nada consta, disponível no  sítio da Receita Federal, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

  

  

  

 Agricultor, pescador, 
pecuarista, parceiro, 
arrendatário rural e 
sitiante 

a) Declaração original da renda mensal expedida por sindicato, associação ou similar; 

b) Comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), se for o caso; 

c) Em caso de arrendamento rural, parceria/meeiro ou comodato, apresentar o respectivo contrato, se for o caso; 

d) Declaração (podendo ser de próprio punho) da atividade exercida e renda mensal, assinada e com número de CPF (Anexo 20); 

d) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição. No caso de isento, apresentar a Declaração de nada consta, disponível    no                 sítio  da Receita 
Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

e) Extratos bancários do último mês. 

  

  

  

Do lar 

a) Declaração (podendo ser de próprio punho) informando condição não remunerada, assinada e com número do CPF (Anexo 21); 
b) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) – Cópia das páginas: foto, identificação, último registro de trabalho (contrato ou 
baixa) e folha subsequente em branco, caso não haja registros, comprovar com as 2 (duas) primeiras páginas de contrato de trabalho 
em branco; Ou Versão completa da CTPS digital em PDF; 
c) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição. No caso de isento, apresentar a Declaração de nada consta, disponível no  sítio da Receita Federal, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

  

  

a) No caso de pensão alimentícia apresentar documento de averbação de divórcio com o valor da pensão ou o comprovante de 
pagamento via depósito bancário. Se não for possível, apresentar declaração conforme o modelo (anexo 22), assinado pelo responsável, 
acrescido de cópia de RG do assinante; 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp


 

Universidade Federal Do Oeste Do Pará 
Pró-Reitoria De Pesquisa, Pós-Graduação E Inovação Tecnológica 

Pró-Reitoria De Gestão Estudantil 
 

                                 

Casos Documentos Solicitados 

  

  

Recebimento de 
pensão alimentícia ou 
auxílio voluntário 
(mesada) 

b) No caso de mesada ou outros auxílios, apresentar a declaração (anexo 22) ou comprovante de depósito bancário atualizado; 

c) Extratos bancários dos últimos 2 (dois) meses, pelo menos; 

d) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição. No caso de isento, apresentar a Declaração de nada consta, disponível    no                   sítio  da Receita 
Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

Estágio remunerado 
e/ou Bolsa de 
estudo/ de Ensino/ 
Pesquisa/Extensão e 
outros 

a) Contrato de estágio;  

b) Declaração e/ou Comprovante de recebimento de bolsa de estudo/ de ensino, pesquisa e/ou extensão e outros. 

  

  

Outras rendas 
(permanentes, como 
aluguel, 
arrendamentos) 

a) Extratos bancários dos últimos 2 (dois) meses, pelo menos; 

b) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição. No caso de isento, apresentar a Declaração de nada consta, disponível    no                   sítio  da Receita 
Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

c) Contrato de aluguel e/ou contrato de aluguel de Arrendamento registrado em cartório; Original e cópia para conferência; 

Se beneficiário (a) de 
Programas do 
Governo Federal 
(Bolsa Família, 
Benefício de 
Prestação Continuada 

a) Cópia do Comprovante do recebimento do benefício, do último mês, constando o valor; 

b) Cópia do cartão do benefício. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
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Casos Documentos Solicitados 
– BPC, etc.) 

OBSERVAÇÃO: O estudante que se declarar economicamente independente também deverá anexar uma Declaração de Independência Econômica (anexo 
3) inserindo informações sobre os pais tais como: RG, CPF e Data de Nascimento. 

 
7.9 Na ausência de qualquer documentação de que trata o item 7.7  o candidato não terá sua inscrição homologada e será automaticamente desclassificado 
do processo seletivo de que trata este Edital. 
7.10 Outros documentos poderão ser solicitados pelo Nuses/Proges, por ocasião da análise socioeconômica, caso haja necessidade.  
7.11 Todas as declarações anexadas deverão ser assinadas conforme assinatura apresentada na Carteira de Identidade do emissor.  
A qualquer tempo, a Equipe Técnica poderá utilizar-se de outras fontes legais para averiguar ou complementar as informações prestadas
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8 DA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO IVS 
 
8.1 A análise socioeconômica é uma etapa obrigatória que o(a) estudante deverá submeter-se para fins de 
comprovação da vulnerabilidade socioeconômica e, consequentemente, do seu IVS. Será realizada pelo 
Núcleo de Serviço Social da Pró-Reitoria de Gestão Estudantil (Nuses/Proges) e tem o objetivo de 
identificar a situação de vulnerabilidade socioeconômica por meio do Índice de Vulnerabilidade 
Socioeconômica. 
8.2 Para o cômputo do IVS, serão considerados os seguintes Indicadores Sociais: 

• origem escolar do(a) estudante no ensino médio; 

• renda familiar bruta per capita (se caracteriza pela soma da totalidade dos rendimentos obtidos 
pela unidade familiar, incluindo o(a) estudante, dividida pelo número de membros da unidade 
familiar); 

• estudante é pessoa com deficiência; 

• possui pessoa com deficiência na família; 

• o(a) estudante ou pessoa da família possui doença grave, conforme definida na legislação 
brasileira; 

• a família do(a) estudante participa de Programa de Transferência de Renda do Governo 
Federal; 

• situação de moradia do(a) estudante e da família que contribui com a sua renda; 

• bens patrimoniais (imóveis e veículos); 

• ocupação profissional do principal responsável pela família/estudante; 
8.3 Considerando que a análise visa identificar as condições socioeconômicas do(a) estudante no âmbito 
de sua família, para fins desta análise, entende-se como família/família de origem a unidade nuclear 
composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o 
rendimento ou tenham as despesas atendidas por aquela unidade familiar. 
8.4 A comprovação das informações declaradas pelo(a) estudante para validação do IVS é realizada por 
meio de análise documental e, se necessário, entrevista e visita domiciliar. 
8.5 É de responsabilidade exclusiva do(a) estudante o preenchimento correto do cadastro único e do 
questionário socioeconômico; da solicitação do auxílio e da anexação correta dos documentos 
comprobatórios, legíveis e atualizados, assumindo, portanto, as consequências por quaisquer informações 
incompatíveis com seus dados pessoais informados. 
8.6 Ao(À) estudante é imputada a responsabilidade da exatidão e veracidade das informações 
apresentadas. Qualquer informação falsa poderá ensejar na exclusão do(a) estudante do processo de 
análise socioeconômica, e ainda, na possibilidade de responder civil, criminal e administrativamente. 
8.6 A comprovação da veracidade das informações prestadas pode ser solicitada à qualquer momento 
pela Equipe Técnica, utilizando-se para tal qualquer meio juridicamente possível, a critério da 
administração. 
8.7 Documentação incompleta é motivo de indeferimento da análise socioeconômica do(a) estudante. 
8.8 Os estudantes que não comprovarem as declarações feitas no Questionário Socioeconômico, ou 
fornecer informações falsas no Questionário Socioeconômico ou ainda fraudar documentos poderão ter 
a análise socioeconômica indeferida. 
8.9 Após a análise documental, constatadas inconsistências em relação às informações prestadas no 
Questionário Socioeconômico e na documentação, a equipe técnica tem a prerrogativa de indeferir os 
processos de análises dos estudantes que se encontram nessa situação. 
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9. DOS RECURSOS 
 
9.1 Serão aceitos recursos no prazo disposto no item Cronograma  

9.2 Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail posgraduacao.ufopa@gmail.com em formulário 
específico conforme anexo 24. 

9.3 Os recursos serão apreciados pelas Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica 
(PROPPIT) e Pró-Reitoria de Gestão Estudantil (Proges).  

9.4 O resultado de eventuais recursos interpostos em face do resultado preliminar será publicado no site 
institucional da PROPPIT.  

9.5 Não serão aceitos recursos fora do prazo nem com a finalidade de entregar documentos, nem após 
a publicação do resultado final. 
 
10. DO CRONOGRAMA 
 
 10.1 O processo de que trata este edital obedecerá ao seguinte cronograma:  
 
AÇÃO  PERÍODO  
  
Publicação do edital para concessão do auxílio 
emergencial para acesso à internet pela PROPPIT  

29 de outubro de 2020  

Período de solicitação do auxílio emergencial para 
acesso à internet, pelo(a) estudante.  

30 de Outubro a 03 de Novembro  

Análise Socioeconômica 
Publicação do Resultado Preliminar.  

Até 08 de Novembro de 2020 
Até 09 de novembro de 2020  

Prazo para Interposição de Recurso.  até 18h do dia 11 de novembro de 2020  
Publicação do Resultado dos Recursos e do 
Resultado Final.  

até 21h do dia 13 de novembro de 2020  

Prazo para envio dos dados bancários e termo de 
compromisso.  

de 13 a 16 Novembro de 2020  

Publicação da lista de Homologação do auxílio.  16 de novembro de 2020  
Pagamento da 1ª parcela do auxílio.  até o 15º dia útil de dezembro de 2020  
  

 
11 – DOS CRITÉRIOS DE CANCELAMENTO DO AUXÍLIO 
 
11.1 O Auxílio Emergencial para Acesso a  Internet 2020 poderá ser cancelado nas seguintes situações: 

a) Por solicitação do(a) estudante beneficiado(a); 
b) Por perda devidamente comprovada, da condição de vulnerabilidade  socioeconômica; 
c) Por omissão e/ou fraude das informações fornecidas pelo(a) beneficiário(a) no processo de 
concessão do auxílio de que trata este Edital; 
d) Por infração acadêmica, devidamente apurada, que acarrete advertência, suspensão ou 
expulsão do(a) estudante beneficiado; 
e) Pelo trancamento total ou cancelamento de matrícula; 
f) Pelo abandono do curso. 
g) pelo término do curso. 

11.2 Nos casos de cancelamento do auxílio, a PROPPIT notificará o(a) estudante por e-mail (cadastrado 
no SIGAA) para ciência formal de ocorrência da(s) situações acima descritas, para manifestação do(a) 
estudante até 10 (dez) dias após o envio da notificação ao(à) estudante, garantidos a ampla defesa e o 
contraditório. 
11.3 Os critérios de cancelamentos de que tratam os subitens “e” ao “f ” serão verificados 
obrigatoriamente pela PROPPIT, podendo a mesma designar comissão a qualquer tempo quando da 

mailto:posgraduacao.ufopa@gmail.com
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verificação para pagamento do referido auxílio. 
11.4 Nos casos de cancelamento do auxílio, a PROPPIT notificará o(a) estudante por e-mail (cadastrado 
no SIGAA) para ciência formal de ocorrência da(s) situações acima descritas, para manifestação do(a) 
estudante até 10 (dez) dias após o envio da notificação ao(à) estudante, garantidos a ampla defesa e o 
contraditório. 
 
 
12 - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) BENEFICIÁRIO(A) 
 
12.1 Em caso de qualquer alteração referente à condição socioeconômica, informar o Núcleo de Serviço 
Social da Proges pelo e-mail nuses.proges@ufopa.edu.br. 

12.2 Nos demais casos de alterações que impliquem o descumprimento de qualquer item deste 

Edital que leve ao cancelamento do auxílio, informar imediatamente à PROPPIT via e-mail para 
posgraduacao.ufopa@gmail.com 

12.3 Caso haja alteração de conta, informar imediatamente à PROPPIT, enviando os comprovantes dos 
novos dados bancários, segundo o que está descrito no item 13.4, via e-mail para 
posgraduacao.ufopa@gmail.com 

12.4 Nos casos de conta inativa, o(a) estudante deverá fazer a atualização dos dados bancários no período 
de até 15 dias, após a notificação da situação por e-mail pela PROPPIT, devendo ser cancelado o auxílio 
caso não ocorra essa atualização no referido período. 

12.5 Acompanhar constantemente o site da Proges e da PROPPIT para fins de informações referentes 
ao auxílio de que trata este Edital. 

12.6 Manter atualizados os dados pessoais no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 
(SIGAA). 

 

13 – DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO  

 

13.1 Para os estudantes contemplados com o auxílio emergencial para acesso à internet de que trata este 
edital, o pagamento da primeira parcela será efetivada até o décimo quinto dia útil de dezembro. 

13.2 Não haverá pagamento retroativo.  

13.3 O pagamento dos auxílios de que trata este edital será realizado por meio de depósito bancário em 
conta corrente da qual o(a) estudante seja titular (vedada conta conjunta ou poupança) até o 15º dia útil 
de cada mês considerando o tempo de duração do auxílio estabelecido neste edital.  

13.4 Os estudantes deverão encaminhar, de 13 a 16 de Novembro de 2020, para o e-mail 
posgraduacao.ufopa@gmail.com os seguintes documentos: a) cópia legível do cartão do banco, onde conste 
número de agência, número da conta corrente e nome do estudante, ou cópia legível do contrato de 
abertura de conta bancária onde conste número de agência, número da conta corrente e nome do 
estudante. No e-mail deverão constar ainda seguintes informações: nome, matrícula e o curso/campus 
do estudante. b) Termo de compromisso (Anexo 25) devidamente preenchido e assinado.  

13.5 O não envio do termo de compromisso (Anexo 25), no período indicado no cronograma deste 
Edital, implicará no indeferimento da concessão do auxílio. 

 
 
14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 Este Edital poderá ser revogado, modificado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou em parte, 
por motivo de supremacia do interesse público, sem que isso implique direito de indenização de qualquer 
natureza.  

14.2 Os auxílios serão pagos conforme a disponibilidade orçamentária e extraorçamentária da Ufopa e 
observados os limites estipulados na forma da legislação orçamentária e financeira vigente.  

mailto:posgraduacao.ufopa@gmail.com
mailto:posgraduacao.ufopa@gmail.com
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14.3 Este Edital poderá ser prorrogado a critério da Administração Pública.  

14.4 É de inteira responsabilidade do(a) estudante acompanhar as publicações deste Edital no site 
institucional da Proges (http://www.ufopa.edu.br/proges/).  

14.5 Todas as informações fornecidas pelo(a) estudante à Ufopa estarão sujeitas à verificação e, 
comprovada a não veracidade das informações, a qualquer tempo, o(a) estudante perderá o direito ao 
auxílio, além de estar sujeito às penalidades previstas em lei.  

14.6 Os casos omissos neste Edital serão analisados e dirimidos pela Pró-Reitoria de Gestão Estudantil 
(Proges) e pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica (PROPPIT), da 
Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).  

14.7 Questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no foro da cidade de Santarém/PA, Subseção Judiciária 
de Santarém da Seção Judiciária do Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro.  
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Anexo I - INDICADORES DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA 

  
Atenção: Todas as informações inseridas no questionário socioeconômico, na etapa de adesão ao 
cadastro único, deverão ser devidamente comprovadas, mediante o upload das documentações 
comprobatórias.  
 
Quadro 3: Indicadores de vulnerabilidade socioeconômica 

TIPO DE ESCOLA EM QUE CURSOU O ENSINO MÉDIO PONTUAÇÃO 

Pública 15 

Parte em Escola particular parte em Escola Pública 5 

Particular com bolsa 5 

Particular sem bolsa 0 

RENDA FAMILIAR PER CAPITA - Salário mínimo 2020 R$ 
1.045,00 

PONTUAÇÃO 

Zero a R$ 261,25 20 

R$ 261,26 a 522,50 15 

R$ 522,51 a R$ 783,50 8 

R$ 783,51 a R$ 1.045,00 6 

R$ 1045,01 a R$ 1.326,25 4 

R$ 1.306,26 a R$ 1.567,50 2 

Acima de R$ 1.567,51 0 

OCUPAÇÃO PROFISSIONAL DO PRINCIPAL RESPONSÁVEL 
PELA FAMÍLIA/ESTUDANTE 

PONTUAÇÃO 

Desempregado 10 

Trabalhador Informal 8 

Pescador Artesanal/Produtor Rural 8 

Assalariado, com CTPS assinada 6 

Servidor Público Temporário 5 

Trabalhador Autônomo 4 

Aposentado e/ou pensionista 4 

Servidor Público Estável 2 
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ESTUDANTE POSSUI DEFICIÊNCIA (PcD) PONTUAÇÃO 

Sim 10 

Não 0 

ESTUDANTE POSSUI DOENÇA GRAVE PONTUAÇÃO 

Sim 10 

Não 0 

FAMILIAR COM DEFICIÊNCIA PONTUAÇÃO 

Sim 10 

Não 0 

FAMILIAR COM DOENÇA GRAVE PONTUAÇÃO 

Sim 10 

Não 0 

PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA COMO BENEFICIÁRIA, EM 
PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO GOVERNO 
FEDERAL (BOLSA FAMÍLIA, BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA – BPC E OUTROS) 

PONTUAÇÃO 

Sim 10 

Não 0 

A MORADIA DO ESTUDANTE CASO NÃO RESIDA COM A 
FAMÍLIA 

PONTUAÇÃO 

Alugada 10 

Financiada 0 

Cedida 5 

Própria 0 

SITUAÇÃO DE MORADIA DA FAMÍLIA DO ESTUDANTE PONTUAÇÃO 

Alugada 10 

Financiada 0 

Cedida 5 

Própria 0 

POSSE DE BENS IMÓVEIS DO ESTUDANTE E/OU DA 
FAMÍLIA ALÉM DA MORADIA 

PONTUAÇÃO 
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Não possui 10 

Possui 0 

RENDA COM ALUGUEL DE IMÓVEIS PONTUAÇÃO 

Não Possui 10 

Possui 0 

VEÍCULOS DO ESTUDANTE/E OU DA FAMÍLIA PONTUAÇÃO 

Não Possui 10 

Possui 0 

Carro 1 

Barco 1 

Lancha 0 

Veículo Agrícola 0 
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ANEXO 2 
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA RENDA FAMILIAR 

Relacione abaixo todas as pessoas que fazem parte do seu grupo familiar. Pais, irmãos e outros, inclusive você (estudante). 
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 logo abaixo códigos 
correspondentes a cada situação. 

Nom
e 

CPF Data de 
Nasci
men to 

Cidade 
/Estad
o 

Situação 
de  

Trabalh
o 

(Código
) 

Grau de 
Parentes

co 

Idade Estado 
Civil 

(Códig
o) 

Escolaridade Ocupa
ção 

Salário/ 
Renda 

Grau de 
escolaridad
e (Código) 

Situação 
(Código) 

Instituiçã
o 

(Código) 

             

             

 

TOTAL:
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Códigos: 

SITUAÇÃO ESTADO CIVIL ESCOLARI
DADE 

01 – Do lar/menor de idade/estudante 1 – Solteiro GRAU DE 
ESCOLARIDADE 

SITUAÇÃO INSTITUIÇÃO 

02-Trabalho informal/ 
biscate/desempregado 

2 - Casado 
(morar 
junto) 

ou uniã
o 

estável 1 – Não alfabetizado 
2- Creche ou pré-escola 

1 -Cursando 01 - Pública 

03- 
Agricultor/pescador/pecuarista/arrendatá 
rio/sitiante 
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 
Bolsa 

com 

05-
 Empresário/microe
mpreendedor individual 
(MEI) 

empresário e 5 - Separado Sem Legalização 4 - Superior   
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ANEXO 3 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA ECONÔMICA 
 

Eu,      
  RG   

CPF     , residente  no endereço 
    , 

 

  bairro       cidade,   ,    estado  
 , 

 declaro ser economicamente independente, custeando todas as minhas despesas, inclusive moradia, 
com renda própria bruta no  valor  mensal  de  R$    ,  há  pelo  menos   
     

(especificar      o      tempo      em      meses      ou anos), decorrente da atividade/renda 

  (excluídos os auxílios estudantis ou bolsas acadêmicas da Ufopa) 
Filiação: 

1: Nome: ________________________________________________________________________ 

RG  CPF _______________________________________ 

Data de Nascimento  /  /   

2: Nome: _______________________________________________________________________ 

RG 
 CPF_______________________________________
_ 

Data de Nascimento  /  /   
 

 
Declaro ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a omissão de 
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ ou divergentes implicam no 
cancelamento do processo e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além 
das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguar e 
confirmar a informação declarada acima por mim. 
 

 

 ________ de ________________de 2020. 
 
 

_________________________________________________ 

Assinatura do(a) Declarante 
(Acrescida de cópia do RG do Declarante)
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ANEXO 4 

                                        DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

 
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 2020. 
 

 

 

 Assinatura do(a) Declarante
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ANEXO 5 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO CIVIL SEPARADO (A) 
 

 

 

Eu,    . 
RG  ,   CPF  ,   residente   no   endereço 

   (esp 
ecificar, 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 2020. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 
Assinatura do(a) Declarante
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ANEXO 6 
 

DECLARAÇÃO DE MORADIA 
 

Declaro para os devidos fins que o (a) estudante    

  , do Curso de Pós-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 2020. 
 

 
_________________________________________ 

Assinatura do(a) 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 RESIDÊNCIA  
 
 
Eu, _________________________________________________________, nacionalidade 
_____________________, estado civil _________________, portador(a) RG 
número_______________________________________, CPF número 
__________________________________________________, declaro para os devidos fins de 
direito, que não possuo nenhum documento para comprovação de minha residência, onde esteja 
registrado o meu endereço atual conforme abaixo descrito: 
 
Endereço:                                                                 Número:  
Complemento:                                                        Bairro:                                              CEP: 
Cidade:                                                                     Estado:                                                                       
 
 
Declaro ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a omissão de 
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ ou divergentes implicam no 
cancelamento do processo e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, 
além das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de 
averiguar e confirmar a informação declarada acima por mim. 
 
 

 

 ________ de ________________de 2020. 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do(a) Declarante 

(Acrescida de cópia do RG do Declarante) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Universidade Federal Do Oeste Do Pará 

Pró-Reitoria De Pesquisa, Pós-Graduação E Inovação Tecnológica   
Pró-Reitoria De Gestão Estudantil 

 
 

 

ANEXO 8 
 

AUTODECLARAÇÃO QUE RESIDE EM IMÓVEL ALUGADO E  O CONTRATO 
ESTÁ EM NOME DE TERCEIROS 

    
 
Eu, abaixo assinado, Sr(a) ____________________________________________________  
portador do RG _______________ e CPF _______________ , declaro para os devidos  fins de 
Direito e sob as penas da Lei, que resido em imóvel alugado sito Rua / 
Av:___________________________________ nº ______Bairro _____________,o período do 
Contrato de Aluguel é de  ____________________ a ______________________ no valor Mensal 
de R$ ______________ (____________________________________________). 
Declaro ainda que o Contrato de Aluguel da residência declarada acima encontra-se em nome do Sr 
(a) ______________________________________________ , RG __________________ e CPF 
_________________,. 
 
 
Declaro ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a omissão de 
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ ou divergentes implicam no 
cancelamento do processo e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, 
além das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de 
averiguar e confirmar a informação declarada acima por mim. 
 
 
 
 
 

 ________ de ________________de 2020. 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do(a) Declarante 

(Acrescida de cópia do RG do Declarante) 
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ANEXO 9 

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 2020. 
 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do(a) Declarante 
(Acrescida de cópia do RG do Declarante) 
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ANEXO 10 
 

AUTODECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA ALUGADA  
 

 
Eu, _____________________________________________________(nome do declarante, 
locatário),(nacionalidade) _____________________, (estado civil)_______________________, 
(profissão)_____________, inscrito(a) no CPF sob o nº (informar) ________________e no RG 
nº (informar)____________________, declaro para os devidos fins, sob as penas da lei, que resido 
em imóvel alugado localizado na Rua _________________________________________, nº 
______, bairro _______________________,Cidade _____________________ e Estado 
_______, cujo(a) proprietário(a) é o(a) Sr(a). (nome do(a) locador(a)) 
____________________________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº (informar) 
_______________________e no RG nº (informar)________________________. O período do 
Contrato de Aluguel é de  ____________________ a ______________________ no valor Mensal 
de R$ ______________ (____________________________________________). 
 
 
Declaro ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a omissão de 
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ ou divergentes implicam no 
cancelamento do processo e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, 
além das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de 
averiguar e confirmar a informação declarada acima por mim. 
 
 
 

 ________ de ________________de 2020. 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do(a) Declarante 

(Acrescida de cópia do RG do Declarante) 
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ANEXO 11 
 

DECLARAÇÃO DE DIVISÃO DE ALUGUEL 
 

 
Eu,      , do Curso de Graduação 
em   da  Universidade  Federal  do  Oeste Pará (UFOPA), 
matrícula  , declaro para fins de comprovação de situação socioeconômica, que    
divido     o     valor     do     Aluguel     de     imóvel     situado     no     endereço     à Rua/Avenida  
   ,nº          ,    (complemento)    Bairro  
  ,    CEP:    , no Município de 

  , sendo que o valor total do aluguel é de R$    
(    ) e que o valor mensal que cabe a mim 
contribuir é de R$   , (   ) 
Nomes dos demais moradores: 

a) Nome  CPF  -   

b) Nome  CPF  -   

c) Nome  CPF  -   

d) Nome  CPF  -   
 

Declaro ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a omissão de 
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ ou divergentes implicam no 
cancelamento do processo e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além 
das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguar e 
confirmar a informação declarada acima por mim. 

 

 ________ de ________________de 2020. 
 

________________________________________________ 

(Nome Completo do (a) acadêmico (a)
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ANEXO 12 
 

DECLARAÇÃO DE MORADIA SEM COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE 
 

 

 

Eu,    , 
portador(a) da cédula de identidade nº  , órgão expedidor  , 
e    inscritO    no    CPF    sob  o   nº   ,    residente    na   rua 

   , nº   , bairro  , 
cidade  e Estado   , declaro, sob as penas da lei, para os 
devidos fins, que detenho posse do referido imóvel há    anos,  adquirido por meio de 

  . Entretanto, declaro não possuir escritura ou registro daquele 
em órgãos públicos para fins de comprovação desta titularidade. 

 
Declaro ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a omissão de 
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ ou divergentes implicam no 
cancelamento do processo e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além 
das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguar e 
confirmar a informação declarada acima por mim. 

 

 ________ de ________________de 2020. 
 

 

 

______________________________________________ 
Assinatura do(a) Declarante 

(Acrescida de cópia do RG do Declarante) 
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ANEXO 13 
 

DECLARAÇÃO DE MORADIA CEDIDA 
 
 
 

Eu,     (proprietário do imóvel), 
portador(a) da cédula de identidade nº   , órgão expedidor   , 
e inscrito no CPF sob o nº  , declaro sob as penas da lei, 
para      os      devidos    fins,     que   
 ,RG 
   e CPF  ,reside no imóvel situado na Rua 
   , nº  , bairro  , 
Cidade  e Estado   , de minha propriedade, à ele cedido para 
moradia. 
 

 
Declaro ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a omissão de 
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ ou divergentes implicam no 
cancelamento do processo e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além 
das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguar e 
confirmar a informação declarada acima por mim. 

 ________ de ________________de 2020. 
 

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA DO (DA) PROPRIETÁRIO (A) DO IMÓVEL 
(Acrescida de cópia do RG do Declarante) 
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ANEXO 14 
 

AUTODECLARAÇÃO QUE RESIDE EM MORADIA CEDIDA 
 

 
Eu,___________________________________________________portador do 
RG__________________ e CPF ____________________________, declaro para os devidos fins, que 
resido em imóvel situado na Rua _________________________________________, nº ______, bairro 
_______________________,Cidade _____________________ e Estado _______, cedido pelo 
proprietário do imóvel, o sr (a) ____________________________________ portador(a) da cédula de 
identidade nº _________________________, órgão expedidor ________, e inscrito no CPF sob o nº 
___________________________________.  

 
 

Declaro ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a omissão de 
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ ou divergentes implicam no cancelamento 
do processo e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além das medidas 
judiciais cabíveis. Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguar e confirmar a 
informação declarada acima por mim. 
 

 
 

 ________ de ________________de 2020. 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do(a) Declarante 
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ANEXO 15 

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO 
 

 

 

Eu, _____________________________________________________, portador(a) da cédula de 
identidade nº ________________________, órgão expedidor _________, e inscrito no CPF sob 
o nº _____________________, residente na rua 
________________________________________,nº ______, bairro 
_______________________, Cidade _____________________ e Estado _______, declaro, sob 
as penas da Lei, que o veículo:___________________________ de 
Marca:_______________Modelo:_____________, Placa do Veículo/ou Inscrição Estadual da 
embarcação: ____________________  comprado no valor de:____________ no ano de 
______________ é de minha propriedade desde __________________________até à data atual. 
 
Declaro ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a omissão de 
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ ou divergentes implicam no 
cancelamento do processo e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, 
além das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de 
averiguar e confirmar a informação declarada acima por mim. 

 

 ________ de ________________de 2020. 
 

 

_____________________________________________ 
Assinatura do(a) Declarante 

(Acrescida de cópia do RG do Declarante)



 
Universidade Federal Do Oeste Do Pará 

Pró-Reitoria De Pesquisa, Pós-Graduação E Inovação Tecnológica   
Pró-Reitoria De Gestão Estudantil 

 

 

ANEXO 16 
 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO 
 

 

 

Eu,   ,RG  , 
CPF  , residente no endereço      

   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$ _____________ . 

 

 

 
Declaro ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a omissão de 
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ ou divergentes implicam no cancelamento 
do processo e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além das medidas 
judiciais cabíveis. Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguar e confirmar a 
informação declarada acima por mim. 
 

 

 ________ de ________________de 2020. 
 

 

 
Assinatura do(a) Declarante 

(Acrescida de cópia do RG do Declarante) 
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ANEXO 17 

 
DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO 

 

 
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. 

 
Declaro ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a omissão de 
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ ou divergentes implicam no cancelamento 
do processo e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além das medidas 
judiciais cabíveis. Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguar e confirmar a 
informação declarada acima por mim. 
 

 

 

 ________ de ________________de 2020. 
 

 

________________________________________________________ 
Assinatura do(a) Declarante 

(Acrescida de cópia do RG do Declarante)
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ANEXO 18 
 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS  
 
 
Eu,_______________________________________,(nacionalidade)_____________________, 
(estado civil) ___________________, inscrito no CPF _____________________ e no RG nº 
___________________, declaro para os devidos fins que não exerço nenhuma atividade formal ou 
informal remunerada. Informo ainda que o(a)  principal provedor (a) do grupo familiar é 
___________________________________e sua respectiva atividade remunerada 
_____________________________________________________________. 
 
 
Declaro ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a omissão de 
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ ou divergentes implicam no 
cancelamento do processo e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, 
além das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de 
averiguar e confirmar a informação declarada acima por mim. 
 
 
 
 

 ________ de ________________de 2020. 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do(a) Declarante 

(Acrescida de cópia do RG do Declarante) 
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ANEXO 19 
 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL 
 

 

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$   . 

 

 
Declaro ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a omissão de 
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ ou divergentes implicam no cancelamento 
do processo e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além das medidas 
judiciais cabíveis. Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguar e confirmar a 
informação declarada acima por mim. 
 

 ________ de ________________de 2020. 
 

 

__________________________________________ 

Assinatura do(a) Declarante 
(Acrescida de cópia do RG do Declarante)



 
Universidade Federal Do Oeste Do Pará 

Pró-Reitoria De Pesquisa, Pós-Graduação E Inovação Tecnológica   
Pró-Reitoria De Gestão Estudantil 

 

 

ANEXO 20 

 

DECLARAÇÃO DE RENDA DO PRODUTOR RURAL 
(Agricultor, pescador, pecuarista, parceiro, arrendatário rural ou sitiante) 

 

 

Eu,        , 
RG    , CPF   , residente 
no  endereço        , 
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    .  

 

Declaro ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a omissão de 
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ ou divergentes implicam no cancelamento 
do processo e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além das medidas 
judiciais cabíveis. Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguar e confirmar a 
informação declarada acima por mim. 
 

 

 

 ________ de ________________de 2020. 
 

 

 

 

 

________________________________________ 
Assinatura do(a) Declarante 

(Acrescida de cópia do RG do Declarante)



 
Universidade Federal Do Oeste Do Pará 

Pró-Reitoria De Pesquisa, Pós-Graduação E Inovação Tecnológica   
Pró-Reitoria De Gestão Estudantil 

 

 

ANEXO 21 
 

DECLARAÇÃO DE QUE EXERCE ATIVIDADES “DO LAR” 
 

 

 

 
Eu,   , 
RG  , CPF  , 

residente  no  endereço    , 
bairro  cidade,  , Estado  , 
DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, que exerço atividades do lar, sem remuneração. 

 

Declaro ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a omissão de 
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ ou divergentes implicam no cancelamento 
do processo e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além das medidas 
judiciais cabíveis. Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguar e confirmar a 
informação declarada acima por mim. 
 

 

 ________ de ________________de 2020. 
 

 

_____________________________________________________ 
Assinatura do(a) Declarante 

(Acrescida de cópia do RG do Declarante)
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ANEXO 22 
 
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA OU AUXÍLIO 

VOLUNTÁRIO (Mesada) 
 

 

 
Eu,     
   RG  CPF  
  , residente  no endereço    
 ,  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$  . 
 

 

Declaro ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a 
omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ ou divergentes 
implicam no cancelamento do processo e obrigam a imediata devolução dos valores 
indevidamente recebidos, além das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a devida investigação 
e fiscalização para fins de averiguar e confirmar a informação declarada acima por mim. 
 

 

 

 ________ de ________________de 2020. 
 

 

_________________________________________________ 
Assinatura do(a) Declarante 

(Acrescida de cópia do RG do Declarante) 
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ANEXO 23 – FLUXO DO EDITAL 

 

 

  

Inscrição

•Aluno se 
inscreve no 
formulário e 
preenche 
cadastro único e 
formulário de 
avaliação 
socioeconônima
no SIGAA

Classificação

•Proges realiza 
análise de 
vulnerabilidade

•PROPPIT e 
PROGES 
publicam 
ranking de 
classificados

Resultado da 
Chamada

•Comissão 
publica o 
resultado da 
chamada, com 
os alunos 
ordenados 
segundo 
critérios do 
edital



 
Universidade Federal Do Oeste Do Pará 

Pró-Reitoria De Pesquisa, Pós-Graduação E Inovação Tecnológica   
Pró-Reitoria De Gestão Estudantil 

 

 

 

ANEXO 24 FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 JUSTIFICATIVA DO RECURSO 

 

Nome _________________________Matricula __________________________ 
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ANEXO 25 TERMO DE COMPROMISSO 

 

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS 

NOME: 

MATRÍCULA: 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: 

E-MAIL: 

FONE: 

DECLARO que todas as informações fornecidas no processo de concessão de que 
trata o EDITAL Nº 001/2020/PROPPIT/PROGES/UFOPA são verdadeiras e que 
estou ciente de que a prestação de informação inverídica ou, ainda, a ausência de 
comunicação à Proppit acerca de eventual alteração que implique o não cumprimento 
de algum dos requisitos do referido Edital ocasionará exclusão do processo, 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). 

 

 

ASSINATURA DO ESTUDANTE 

Santarém-PA, _____/_____________________/2020 

 

 


