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Programa de bolsas Ibero-Americanas para estudantes de Pós-Graduação (Mestrado) 
 

 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA), criada pela Lei Federal nº 12.085/2009, 
com sede na Rua Vera  Paz, s/n, Bairro Salé, CEP 68040-255, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
11118393/0001-59, por meio da Pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica 
(PROPPIT), da Pró-Reitoria de Gestão Estudantil (PROGES) e do apoio da Assessoria de Relações 
Nacionais e Internacionais (ARNI), em parceria com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, instituição 
financeira com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, São Paulo/SP, CEP 04543-011, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, torna público o Edital nº 003 
PROPPIT/UFOPA/2020 do Programa Ibero-Americanas  Santander Universidades.  

1. OBJETIVOS 

1.1. O programa Bolsas Ibero-Americanas tem como um dos objetivos fundamentais contribuir, por 
meio do intercâmbio de estudantes de pós-graduação (mestrado) de instituições de ensino 
brasileiras, portuguesas, espanholas, argentinas, chilenas, colombianas, mexicanas, porto-
riquenhas, peruanas e uruguaias para incrementar a qualidade da formação dos alunos das 
instituições participantes dos convênios bilaterais. Os programas Santander estabelecem iniciativas 
que tem como escopo: 
1.1.1. Apoiar por meio de auxílio financeiro, a ampliação das possibilidades para estudantes que 
apresentem excelentes e comprovados desempenho acadêmico e vulnerabilidade financeira, 
aprimorem seus estudos no ensino superior; 
1.1.2. Promover a internacionalização de estudantes, oportunizando o acesso a culturas 
estrangeiras, pois entende-se que este contato constitui um importante instrumento de formação 
intelectual dos participantes. 

2.  DO NÚMERO, DO VALOR E DA DURAÇÃO DA BOLSA 

2.1. Serão ofertadas 2 (duas) bolsas referentes ao Programa Ibero-Americanas para estudantes de 
pós-graduação (mestrado acadêmico ou profissional) da Ufopa, que estejam cursando o primeiro 
ou segundo semestre de curso no momento da inscrição no programa Ibero-Americanas. 
2.2. O intercâmbio terá a duração de até 3 meses em universidade conveniada. 
2.3 O valor da bolsa-auxílio de que trata este Edital é de R$13.407,90 (treze mil, quatrocentos e 
sete reais e noventa centavos), mediante conversão efetuada com base na cotação do valor de 
venda do Euro publicado pelo Banco Central do Brasil no valor de R$ 4,693, relativa à data de 
06/11/2019, depositado em parcela única.  

3. DO PÚBLICO-ALVO E DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão ser contemplados com a bolsa de que trata este Edital os(as) estudantes que 
atendam cumulativamente aos seguintes critérios: 

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos, e não ter participado de nenhum 
programa de mobilidade ou intercâmbio promovido pelo Grupo Santander; 
b) Estar regularmente matriculado em algum curso de mestrado (acadêmico ou profissional) da 
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Ufopa durante todo o processo de seleção e usufruto da bolsa, ou seja, durante todo o período 
de realização do programa objeto deste edital; 
c) Estar cursando no mínimo o 1º semestre e no máximo o 2º semestre do curso de pós-
graduação no período do intercâmbio; 
d) Estar disponível para realizar o intercâmbio no primeiro semestre de 2021; 
e) Possuir desempenho acadêmico relevante (indicando produtividade intelectual satisfatória 
de acordo com a tabela de pontuação acadêmica do anexo 1; 
f) Ter o Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica deferido, obtido conforme os itens 5.4.2 e 
5.4.3; 
g) Possuir um plano de estudo (indicando as atividades culturais e acadêmicas de acordo com o 
anexo 2); 
h) Realizar a inscrição no portal do Santander, através do aplicativo Santander Universitário ou 
no endereço específico https://www.santander.com.br/universidades/formacao  dentro do 
período previsto pelo cronograma deste Edital;  
i) Ler e ter ciência dos Princípios Gerais do Programa de Bolsas Santander Universidades- 
Programa Bolsas Ibero-Americanas (indicado no arquivo em especifico disponível na página de 
editais abertos da Pós-Graduação no site da Proppit,  
http://ufopa.edu.br/proppit/editais/editais-de-pos-graduacao/editais-abertos-1/ Programa 
Ibero-americanas.   

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1. Para a seleção do público-alvo de que trata o item 3.1, dentro do número de vagas descrito no 
item 2.1, o(a) candidato(a) será submetido às duas análises a seguir: 

a) Desempenho acadêmico do(a) candidato(a), mediante apresentação do Currículo Lattes na 
tabela de produção acadêmica (anexo 1), com comprovação devidamente organizada, seguindo 
os tópicos de pontuação da tabela, que resultará na pontuação de Produção acadêmica (PA); 
b) Comprovação da situação de vulnerabilidade conforme o Índice de Vulnerabilidade 
Socioeconômica (IVS) obtido segundo o que está descrito nos itens 5.4.2 e 5.4.3. 4.2 O cálculo 
para a pontuação inerente a cada candidato(a) será realizado por meio da fórmula: 

MD = (PA x 0,5) + (IVS x 0,5) 
Onde: 
MD – média do discente (pontuação máxima de 145 pontos). 
PA – Produção acadêmica (pontuação total obtida pelo Currículo Lattes, considerando o 
máximo de 145 pontos, respeitando os limites de cada tópico da tabela de produção 
discente. 
IVS- Índice de vulnerabilidade socioeconômica (pontuação máxima de 145 pontos, de 
acordo com os indicadores de vulnerabilidade socioeconômica previstos no Quadro 4 do 
anexo 4). 

4.2. Na hipótese da igualdade de pontos, para fins de classificação, terá preferência 
sucessivamente o candidato: 

a) com maior pontuação na produção acadêmica; 
b) com maior índice de vulnerabilidade socioeconômica; 
c) com maior idade. 
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5. DAS ETAPAS DA CONCESSÃO DA BOLSA  

5.1. O(a) estudante passará por quatro etapas no processo de concessão de que trata este edital, 
de acordo com o cronograma descrito no item 8, a saber: 
Etapa 1: Inscrição no portal https://www.santander.com.br/universidades/formacao ; 
Etapa 2: Adesão ao Cadastro Único da Ufopa;  
Etapa 3: Solicitação da bolsa pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) 
da Ufopa;  
Etapa 4: Análise da documentação da Produção Acadêmica; 
Etapa 5: Análise da documentação referente à Análise de Vulnerabilidade Socieconômica.  
5.2. Etapa 1: Inscrição no portal do Santander com acesso pelo site 
https://www.santander.com.br/universidades/formacao ou pelo aplicativo do Santander: nessa 
etapa, o(a) estudante deverá realizar a sua inscrição no portal do Santander, sendo requisito 
obrigatório para continuar as demais etapas do processo de concessão de que trata este Edital.  
5.2.1. Caso tenha dúvidas nos passos de inscrição no portal Santander, consulte o manual de 
inscrição disponível no anexo 26 deste Edital. 
5.2.2. Depois de finalizada a inscrição, o(a) estudante deverá imprimir o formulário preenchido no 
ato da inscrição, em formato pdf, pois o mesmo irá compor a documentação que será anexada no 
ato da solicitação da bolsa no SIGAA, isto é, na Etapa 3. Em caso de dúvidas referentes a essa ação, 
consulte o manual citado no item anterior. 
5.2.3. Os(as) estudantes que não tenham realizado a inscrição no portal 
https://www.santander.com.br/universidades/formacao , no período indicado no cronograma 
deste Edital, serão desclassificados(as) automaticamente. 
5.2.4. Após realizar a inscrição no portal do Santander, o(a) estudante ainda não efetivou a sua 
participação na bolsa de mobilidade Ibero-Americanas 2020. Para isto, ele(a) deverá prosseguir 
com as próximas etapas. 
5.3. Etapa 2: Adesão ao Cadastro Único da Ufopa: consiste na etapa a ser seguida pelo(a) 
estudante para realizar a solicitação na bolsa 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/editais-
de-pos-graduacao/editais-abertos-1/  
5.3.1. 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. 
5.3.2. 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. 
5.3.3. As informações prestadas no questionário socioeconômico deverão ser comprovadas na 
próxima etapa. 
5.3.4. Mediante a análise documental que ocorrerá na etapa 5, 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. 
5.3.5. O preenchimento e envio do questionário socioeconômico pelo(a) estudante não garante a 
solicitação da bolsa, no entanto, é um requisito para prosseguir com as próximas etapas. 
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5.4. Etapa 3: – Solicitação da bolsa pelo SIGAA da Ufopa: para solicitar a bolsa de que trata este 
Edital, o(a) estudante deverá seguir os passos descritos no manual de solicitação da bolsa, que será 
disponibilizado na página de Editais abertos da Pós-Graduação, no site da Proppit 
http://ufopa.edu.br/proppit/editais/editais-de-pos-graduacao/editais-abertos-1/  
5.4.1. No ato da solicitação, o(a) estudante deverá carregar (fazer upload) das documentações 
descritas nos Quadro 2 e 3 do subitem 6.3.2, de acordo com a sua situação informada no 
questionário socieconômico. 
5.4.2. Após o período de solicitação da bolsa, será gerado um ranking de pontuação no SIGAA 
resultante do preenchimento do questionário socioeconômica ocorrido na etapa 2; 
5.4.3. A pontuação de que trata o item anterior corresponde ao Índice de Vulnerabilidade 
Socioeconômica (IVS) do(a) estudante, que será utilizado no cálculo da média do discente, descrita 
no item 4.1.b, e analisado na etapa 5 pela equipe técnica do Nuses/Proges, a partir das 
documentações carregadas no SIGAA no ato da solicitação da bolsa. 
5.4.4. Para o cômputo da pontuação que indicará a Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica 
do(a) estudante, serão considerados os Indicadores de Vulnerabilidade Socioeconômica descritos 
no item 7.2, presentes nas perguntas do questionário socioeconômico, que pontuarão segundo o 
Quadro 5 do anexo 4. 
5.4.5. Após o período de solicitação da bolsa, segundo o cronograma deste Edital, será publicada a 
lista de estudantes que efetivaram a solicitação da bolsa no SIGAA e, portanto, aptos às próximas 
etapas. 
5.4.6. A lista de estudantes de que trata o item anterior será publicada no site da Proppit 
(http://ufopa.edu.br/proppit/editais/editais-de-pos-graduacao/editais-abertos-1/ ). 
5.5. Etapa 4: Análise da documentação da Produção Acadêmica: nessa etapa, as documentações 
da produção acadêmica do(a) estudante, apresentadas no Quadro 1 do subitem 6.3.1, que forem 
carregadas no SIGAA na etapa 3, serão analisadas pela comissão de organização deste certame. 
5.5.1. Caso seja informado na tabela de pontuação da Produção Acadêmica (apresentada no anexo 
1) um trabalho em que a sua comprovação não tenha sido anexada na etapa 3, no SIGAA, o(a) 
estudantes terá a sua inscrição indeferida.    
5.5.2. A partir da análise da documentação do desempenho acadêmico do(a) estudante, uma 
pontuação será gerada pela comissão organizadora deste certame, conforme a tabela de 
pontuação da Produção Acadêmica (apresentada no anexo 1). 
5.5.3. A pontuação de que trata o item 5.5.2 será usada para o cálculo da média do discente, 
descrita no item 4.1.b. 
5.5.4. A partir da média das pontuações do IVS e da produção acadêmica, obtidas pelo(a) 
estudante nas etapa 3 e 4, respectivamente, os(as) estudantes serão classificados da maior para a 
menor pontuação, seguindo o item 4.2 para fins de desempates. 
5.5.5. Conforme a classificação de que trata o item 5.5.4, as documentações referentes à análise 
de vulnerabilidade socioeconômica serão analisadas pelo Nuses/Proges que é a próxima etapa. 
5.6. Etapa 5: Análise da documentação referente à Análise de Vulnerabilidade Socieconômica: 
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. 
5.6.1. Nessa etapa, serão selecionados os beneficiários de acordo com o número de bolsas 
descrito no item 2.1. 
5.6.2. Para fins de seleção, o Nuses avaliará as documentações dos(as) estudantes 
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classificados(as)(as) de acordo com o item 5.5.4, de forma que sejam selecionados como 
beneficiários da bolsa, os(as) dois(duas) estudantes com maior pontuação que tenham 
comprovado o Índice de Vulnerabilidade Socieconômica obtido pelo SIGAA. 
5.6.3. Após a seleção dos beneficiários da bolsa, o Nuses avaliará as documentações dos(as) 
estudantes classificados(as), seguindo a ordem de classificação, de forma que seja formado um 
cadastro reserva composto por pelo menos quatro estudantes com o IVS deferido. 
5.6.4. Os(As) estudantes do cadastro reserva de que trata o item anterior poderão ser 
convocados(as) em caso de cancelamento da bolsa. 
5.6.5. Os(as) estudantes do cadastro reserva terão seus nomes divulgados no site da Proppit 
(http://ufopa.edu.br/proppit/editais/editais-de-pos-graduacao/editais-abertos-1/ ) seguindo a 
ordem de classificação. 
5.6.6. A convocação dos(as) estudantes do cadastro reserva ocorrerá por meio do site da Proppit, 
na área de Editais abertos da Pós-Graduação, e pelo e-mail da Diretoria de Pós-Graduação para o 
e-mail do(a) estudante cadastrado(a) no SIGAA. 
5.6.7. 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. 
5.6.8. 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. 
5.7. 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. 
5.8. Em resumo, o(a) candidato(a) deverá realizar a sua inscrição no portal do Santander. Em 
seguida, deve fazer a adesão ao cadastro único pelo SIGAA da Ufopa, que é uma etapa obrigatória 
para a solicitação da bolsa, sendo está a próxima etapa. Nessa etapa, o(a) estudante não poderá 
esquecer de carregar todas as documentações referentes às comprovações da sua produção 
acadêmica e às comprovações das informações prestadas no questionário que resultaram no seu 
IVS. Após, ocorrerá a análise da documentação da Produção Acadêmica que resultará numa 
pontuação e, quando ponderada ao IVS, uma pontuação final será atribuída ao estudante. A partir 
dessa pontuação, os(as) estudantes serão classificados(as) da maior para a menor pontuação, 
seguindo os critérios de desempate descritos no item 4.2. Em seguida, serão realizadas as análises 
de vulnerabilidade socieconômica, seguindo a classificação dos(as) estudantes, onde serão 
selecionados para a condição de beneficiários(as), os(as) dois primeiros (as) estudantes com IVS 
deferido. Após, o Nuses realizará a análise das documentações dos(as) demais estudantes 
classificados(as), de forma que seja formado um cadastro reserva de quatro estudantes com IVS 
deferido, para serem convocados(as) em caso de cancelamentos da bolsa. 
5.9. Segundo o cronograma deste Edital, os(as) estudantes selecionados(as) para a condição de 
beneficiários(as) das bolsas Ibero-Americanas 2020 deverão participar de uma reunião online com 
a PROPPIT para tratar sobre os aspectos específicos das bolsas. 
5.9.1. Após a seleção, o link e horário da reunião será enviado pela PROPPIT para os e-mails 
cadastrados no SIGAA dos(as) estudantes selecionados(as). 
5.9.2. O(A) estudante selecionado(a) que desistir da mobilidade deverá manifestar decisão por 
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escrito, antes da reunião online de que trata o subitem 5.9.1, sob pena de não poder participar de 
futuros editais. 
5.9.3. A não participação do(a) estudante na reunião referida no subitem 5.9.1 será considerada 
desistência, sendo motivo de indeferimento da bolsa. 

6. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1. As documentações a seguir devem ser carregadas no SIGAA, no ato da solicitação da bolsa 
referente à etapa 3, descrita no item 5.4. 
6.2. Documentação incompleta anexada no SIGAA é motivo de indeferimento neste processo.  
6.3. Os documentos que deverão ser anexados no SIGAA, na Etapa 3, dividem-se em: 
6.3.1. documentações da Produção Acadêmica do(a) estudante, para fins de comprovação do 
desempenho acadêmico do(a) estudante, conforme o Quadro 1: 
 
Quadro 1: documentações da Produção Acadêmica do(a) estudante 

Documento Disponível em 

a) Formulário preenchido no ato da inscrição no 
programa Ibero-Americanas 2020; 

Citado no item 5.2.2, o formulário de 
inscrição está disponível na área de login 
do(a) estudante no portal Santander, que 
pode ser acessada através do aplicativo 
Santander Universitário ou no endereço 
específico 
https://www.santander.com.br/universid
ades/formacao . Acesse o manual 
disponível no anexo 26 para eventuais 
dúvidas. 

b) tabela de pontuação acadêmica; A tabela de pontuação acadêmica 
encontra-se disponível no anexo 1 deste 
Edital. 

c) documentos comprobatórios em ordem de acordo 
com a tabela de pontuação, mencionada no item 
anterior; 

Documentos com acesso apenas pelo 
estudante. 

d)  plano de estudo (indicando as atividades culturais 
e acadêmicas); 

Um modelo desse plano de estudo 
encontra-se disponível no anexo 2 deste 
Edital. 

e) declaração de ciência do candidato aos princípios 
gerais do programa Ibero-americanas Santander 

Disponível no anexo 3 deste Edital. 

 
6.3.2. documentações para comprovação da situação de vulnerabilidade socieconômica, para 
fins de confirmação do IVS, conforme os Quadros 2 e 3. 
6.3.2.1. O Quadro 3 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 5), incluindo o estudante.
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6.3.2.2.  
 
Quadro 2: documentações para comprovação da situação de vulnerabilidade socieconômica 

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 7); 
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 8). 

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 9) acrescida 
da cópia do RG do assinante da declaração; 
Observação 1: Caso o comprovante de residência esteja em 
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Variável Quem deve 
entregar? 

Documentos para comprovação 

nome dos 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 10). 

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 9) 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 11). 

g.1.2) Casos 
de aluguel 
sem contrato 
  

g.1.2.1)Declaração de Aluguel sem Contrato, 
com todas informações preenchidas (anexo 12), 
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 
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Variável Quem deve 
entregar? 

Documentos para comprovação 

da Pandemia (Covid-19) e necessidade do 
distanciamento social, deverá entregar a 
Autodeclaração de Residência Alugada (anexo 
13); 
  

g.1.3) Se 
divide 
despesas com 
aluguel 

apresentar Declaração de Divisão de Aluguel ( 
anexo 14); 

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 15). 

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 16). 
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 
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Variável Quem deve 
entregar? 

Documentos para comprovação 

entregar a Autodeclaração que reside em moradia cedida ( anexo 
17).  

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 18). 
 

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. 
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Quadro 3: 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 

  

  

  

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 
a)  Declaração informando nome completo, RG, CPF, endereço, atividade exercida, especificando o valor médio de renda 
mensal (anexo 19); 
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Casos Documentos Solicitados 
autônomo ou 
profissional liberal 
(prestadores de 
serviços; 
proprietários de 
empresa/comércio, 
microempreendedo
r individual e entre 
outros) 

  

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. 

  

  

  

Desempregados 

a) Declaração informando que não exerce atividade remunerada, período, com assinatura e número de CPF (anexo 20). 

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 

a)  Declaração informando a ausência de rendimentos (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 
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Casos Documentos Solicitados 
exerce atividade 
remunerada 

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 
profissional assinada 
e a renda não é fixa. 
(ex.: diarista, 
manicure, pedreiro, 
entre outros). 

a) Declaração de próprio punho, constando nome, RG, CPF, endereço, atividade exercida, especificando o valor médio de 
renda mensal (Anexo 22). 
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 

  

  

  

 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 
23); 

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 
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Casos Documentos Solicitados 

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 
24); 
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 

  

  

  

  

Recebimento de 
pensão alimentícia 
ou auxílio voluntário 
(mesada) 

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 25), assinado pelo 
responsável, acrescido de cópia de RG do assinante; 

b) No caso de mesada ou outros auxílios, apresentar a declaração (anexo 25) 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. 
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Casos Documentos Solicitados 

  

  

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 – BPC, 
etc.) 

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

b) Cópia do cartão do benefício. 

OBSERVAÇÃO: O estudante que se declarar economicamente independente também deverá anexar uma Declaração de Independência Econômica 
(anexo 6) inserindo informações sobre os pais tais como: RG, CPF e Data de Nascimento. 

 
6.4. Na ausência de qualquer documentação, de acordo com o item 6.3, o candidato não terá sua inscrição homologada e será automaticamente 
desclassificado do processo seletivo de que trata este Edital. 
6.5. Outros documentos poderão ser solicitados pelo Nuses/Proges, por ocasião da análise socioeconômica, caso haja necessidade.  
6.6. Todas as declarações anexadas deverão ser assinadas conforme assinatura apresentada na Carteira de Identidade do emissor.  
6.7. A qualquer tempo, a Equipe Técnica poderá utilizar-se de outras fontes legais para averiguar ou complementar as informações prestadas.
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7. DA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO IVS 

7.1. 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. 
7.2. Para o cômputo do IVS, serão considerados os seguintes Indicadores Sociais: 

a) origem escolar do(a) estudante no ensino médio; 
b) 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); 
c) estudante é pessoa com deficiência; 
d) possui pessoa com deficiência na família; 
e) o(a) estudante ou pessoa da família possui doença grave, conforme definida na legislação 
brasileira; 
f) a família do(a) estudante participa de Programa de Transferência de Renda do Governo 
Federal; 
g) situação de moradia do(a) estudante e da família que contribui com a sua renda; 
h) bens patrimoniais (imóveis e veículos); 
i) ocupação profissional do principal responsável pela família/estudante; 

7.3. 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. 
7.4. 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. 
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, legíveis e atualizados, assumindo, portanto, as consequências por quaisquer 
informações incompatíveis com seus dados pessoais informados. 
7.6. 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. 
7.7. 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. 
7.8. Documentação incompleta é motivo de indeferimento da análise socioeconômica do(a) 
estudante. 
7.9. 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. 
7.10. Após a análise documental, constatadas inconsistências em relação às informações prestadas 
no Questionário Socioeconômico e na documentação, a equipe técnica tem a prerrogativa de 
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indeferir os processos de análises dos estudantes que se encontram nessa situação. 
 

8. CRONOGRAMA 

8.1. O processo de concessão de que trata este Edital obedecerá ao seguinte cronograma: 
 
Quadro 4: Cronograma 

Lançamento do edital 04/08/20 

Etapa 1: Inscrições no portal Santander 04 a 23/08/20 

Etapas 2 e 3 - Inscrição no SIGAA: Adesão ao 
cadastro único e solicitação do auxílio 

24 a 30/08/20  

Publicação da lista preliminar de estudantes 
inscritos  

Até 31/08/20 

Prazo de recurso Até 01/09/20 

  Análise de recursos e publicação dos resultados 
do recurso e da lista final de inscritos  

Até 02/09/20 

Etapas 4: Análise das documentações de Produção 
Acadêmica 

Até 08/09/20 

Etapas5: Análise de Vulnerabilidade 
Socieconômica 

Até 11/09/20 

Publicação da lista preliminar de classificação e do 
resultado preliminar da seleção. 

Até 14/09/20 

Prazo de recurso interposto em face da lista 
preliminar de classificação e do resultado 
preliminar da seleção. 

Até 15/09/20 

Análise dos recursos Até 16/09/20 

Publicação do resultado dos recursos, da lista final 
de classificação e do resultado final da seleção. 

Até 17/09/20 

Reunião online com os(as) estudantes 
selecionados(as) e a PROPPIT (será encaminhado 
o link e o horário da reunião para os e-mails 
cadastrados no SIGAA dos(as) estudantes 
selecionados(as)) 

18/09/20 
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Indicação dos selecionados na plataforma 
Santander pela IES 

Até 24/09/20 
 

 

9. DA DESISTÊNCIA, DO CADASTRO RESERVA, E DOS CANCELAMENTOS E DA CONVOCAÇÃO 

9.1. O(A) estudante selecionado(a) que desistir da mobilidade deverá manifestar decisão por 
escrito, antes da reunião online prevista no cronograma deste Edital e descrita no item 5.9, sob 
pena de não poder participar de futuros editais. 
9.2. Havendo desistência, após avaliação da comissão organizadora deste certame, poderá ser 
convocado o próximo candidato do cadastro reserva de que trata o item 5.6.3, por ordem de 
classificação. 
9.3. A inscrição ou bolsa do(a) estudante poderá ser cancelada nas seguintes situações: 

a) Por solicitação do(a) estudante beneficiado(a); 
b) Por fraude das informações fornecidas pelo(a) estudante na etapa 2; 
c) Por documentação incompleta anexada ao SIGAA da Ufopa na etapa 3; 
d) Por não se inscrever no portal do Santander; 
e) Por não realizar as etapas 2 e 3 no SIGAA da Ufopa; 
f) Por não participar da reunião online prevista no cronograma deste Edital para ocorrer após a 
seleção dos(as) beneficiários(as), conforme está descrito no item 5.9. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DOS ESTUDANTES SELECIONADOS 

10.1. Os estudantes selecionados na etapa 5, descrita no item 5.6, deverão: 
a) participar da reunião online com a PROPPIT referida no item 5.9 para tratar sobre os aspectos 
específicos das bolsas segundo o cronograma deste Edital. 
b) apresentar comprovante de abertura de conta-corrente no Banco Santander; 
c) estar de posse do passaporte (o aluno portador de protocolo estará automaticamente 
desclassificado do processo) no dia da assinatura dos Termos de Indicação e Adesão 
(08/10/2020);  
d) cumprir todas as obrigações deste edital, bem como as regulamentações internas da Ufopa, 
da instituição anfitriã e do programa-parceiro; 
e) apresentar à diretoria de pós-graduação (DPG-PROPPIT) a comprovação da realização do 
plano de estudo na instituição de destino em até 30 (trinta) dias após o final do intercâmbio. O 
encaminhamento desta comprovação deverá ser feito via e-mail para: 
bolsasantander.ufopa2020@gmail.com  

11. DOS RECURSOS 

11.1. O participante terá direito a apresentar recurso à Comissão do processo seletivo nos prazos 
estabelecidos pelo cronograma deste Edital. 
11.2. Não serão aceitos recursos fora do prazo nem com a finalidade de entregar documentos. 
11.3. O recurso deverá ser enviado para o e-mail bolsasantander.ufopa2020@gmail.com  
 endereçado à comissão de seleção Ibero-americanas 2020 em formulário específico (anexo 27). 
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12. DOS RESULTADOS  

12.1. Todas as ações e informações referentes a este Edital serão publicadas na página de Editais 
abertos da Pós-Graduação da Proppit, no endereço http://ufopa.edu.br/proppit/editais/editais-de-
pos-graduacao/editais-abertos-1/.  
12.2. A ação do cronograma que trata da divulgação da lista de estudantes que fizeram as 
solicitações da bolsa será divulgada apenas com o nome e matrícula dos(as) estudantes; 
12.3. A classificação preliminar e final serão publicados com os nomes, matrícula, pontuação da 
Produção Acadêmica, pontuação do IVS, Média dos(as) estudantes e matrículas. 
12.4. Os resultados preliminar e final da seleção e o cadastro reserva serão publicados com os 
nomes, matrícula, pontuação da Produção Acadêmica, pontuação do IVS, Média dos(as) 
estudantes e resultado das análises de vulnerabilidade socioeconômica. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DOS CASOS OMISSOS 

13.1.  As situações não previstas neste edital serão resolvidas pela Comissão deste Processo 
Seletivo. 
13.2. Eventuais dúvidas referentes a este edital podem ser dirimidas por meio virtual junto a 
Diretoria de Pós-graduação e-mail: bolsa.santander.ufopa2020@gmail.com . 
13.3. A Comissão deste processo seletivo não se responsabilizará pelas inscrições não recebidas 
por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como de outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, 
desde que não sejam ocasionados pela UFOPA. 
13.4. Informações sobre a análise socioeconômica que necessite do esclarecimento de dúvidas 
pelo Nuses/Proges, poderão ser solicitadas para o e-mail: bolsa.santander.ufopa2020@gmail.com  
13.5. Visando um melhor desenvolvimento deste processo seletivo, a Ufopa, por meio de sua Pró-
reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica poderá aditar este edital. Quaisquer 
modificações, se necessárias, serão de acordo com a legislação vigente e amplamente divulgadas. 
13.6. Este edital poderá ser revogado, prorrogado, modificado ou anulado a qualquer tempo, no 
todo ou em parte, por motivo de supremacia do interesse público, não disponibilidade 
orçamentária/financeira ou não repasse do recurso previsto, sem que isso implique direito de 
indenização de qualquer natureza. 
13.7. 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, Seção Judiciária do Estado do Pará, com exclusão 
de qualquer outro. 

 

 

LENISE VARGAS FLORES DA SILVA 
Pró-Reitora de de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica-PROPPIT  

(O documento original encontra-se assinado) 
 
 

Antônio do Socorro Ferreira Pinheiro 
Diretoria de Pós-graduação-DPG 
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ANEXO 1 

 TABELA DE PONTUAÇÃO BOLSA IBERO AMERICANAS 2020 
  

Observação: Anexar cópia dos documentos comprobatórios ordenados conforme a ficha de 
pontuação.  Em formato digital (PDF) 

A.  FORMAÇÃO (máximo: 20,0 pontos) Código 
do item 

Pontuação 
(Candidato) 

Pontuação 
(Avaliador) 

Curso de Especialização concluída com carga horária de 
no mínimo de 360 horas; (5 pontos por curso) 

A1     

Atividade de Extensão, Iniciação à Docência, ou 
Iniciação Científica (5 pontos/semestre) 

A2     

Cursos livres concluídos (2,5 pontos por curso de no 
mínimo 30h) 

A3     

Estágio de pesquisa (mínimo de 1 ano; 2,50 pontos por 
ano) 

A4     

Monitoria acadêmica (mínimo semestre; 5,0 pontos por 
semestre) 

A5     

Participação em projeto de pesquisa (por exemplo, 
voluntário) (mínimo 1 semestre; 2,50 pontos por 
semestre) 

A6     

Participação em evento de ensino, pesquisa e extensão 
internacional (2,50 por item) 

A7     

Participação em evento ensino, pesquisa e extensão 
nacional (1,50 por item) 

A8     

Participação em evento ensino, pesquisa e extensão 
regional (0,5 por item) 

A9     

Participação em comissão de organização de evento 
ensino, pesquisa e extensão (1,5 por item) 

A10     

Subtotal Formação       

B.  PRODUÇÃO CIENTÍFICA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 
(máximo: 50,0 pontos) 

      

Publicações de artigos Qualis A, Livros e capítulos 
de livros (20,0 por item) 

B1     

Publicação de artigos Qualis B (10,0 por item) B2     

Publicações de Trabalhos Completos em Anais de 
evento internacional (5,0 por item) 

B3     

Publicações de Trabalhos Completos em Anais de B4     
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evento nacional (2,50 por item) 

Publicações de Trabalhos Completos em Anais de 
evento regional (1,0 por item) 

B5     

Publicações de Resumos em Anais de evento 
internacional (2,50 por item) 

B6     

Publicações de Resumos em Anais de evento 
nacional (1,50 por item) 

B7     

Publicações de Resumos em Anais de evento 
regional (0,5 por item) 

B8     

Subtotal Produção Científica       

C.  EXPERIÊNCIA DOCENTE (máximo: 10,0 pontos)       

Aula em ensino fundamental (1,50 por semestre) C1     

Aula em ensino médio (3,50 por semestre) C2     

Aula em graduação (5,0 por semestre) C3     

Subtotal Experiência Docente       

D.  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (máximo: 10,0 pontos)       

Na área do curso de pós-graduação que o candidato 
cursa (2,50 por item ou por ano) 

D1     

Fora da área do curso de pós-graduação que o 
candidato cursa (1,50 por item ou por ano) 

D2     

Subtotal Experiência Profissional       

E.  OUTRAS ATIVIDADES (formação, extensão, minicurso 
de no mínimo 4 horas, técnicas e/ou artísticas) 

(máximo: 10,0 pontos) 

      

Na área do curso de graduação que o candidato cursa 
(2,50 por item) 

E1     

Fora da área do curso de graduação que o candidato 
cursa (1,50 por item) 

E2     

F.  PREMIAÇÃO EM ATIVIDADES CIENTÍFICAS 
(máximo: 5,0 pontos) 

      

Na área do curso de graduação que o candidato cursa 
(2,50 por item) 

F1     

Fora da área do curso de graduação que o candidato 
cursa (1,50 por item) 

F2     

G.  PRODUÇÃO CULTURAL (máximo: 20 pontos)       
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Na área do curso de pós-graduação que o candidato 
cursa (2,50 por item) 

G1     

Fora da área do curso de pós-graduação que o 
candidato cursa (1,50 por item) 

G2     

TOTAL       

        

  
Obs.:  É a pontuação atribuída pelo Avaliador que vale para a pontuação final. 

  
_________________________                        _________________________________ 
         Local e data                                                              Assinatura do candidato 
        

 
____________________________                      ______________________________ 
          Local e data                                                               Assinatura do avaliador 
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ANEXO 2 

 PLANO DE ESTUDO 

(Máximo 2 páginas) 

1. Identificação 

Candidato(a) (nome completo) 
Orientador(a) da Ufopa (nome completo) 
Instituição Estrangeira pretendida (se já definido) 
Orientador(a) na Instituição Estrangeiro (se já definido) 
País da Instituição Estrangeira: 
 

Objetivos e Metas 

Descreva o objetivo geral de seu plano de trabalho na Instituição Estrangeira. Evidencie, através 
das metas, o que deve ser alcançado neste período de estudo no exterior. 
 Justificativa 

Justificativa da realização da mobilidade internacional para seu desenvolvimento cultural e 
acadêmico. 
 

Atividades e Cronograma 

Descreva as atividades culturais e científicas que serão desenvolvidas na Instituição estrangeira 
pontuando-as cronologicamente. 
 

Resultados Esperados 

Descreva quais resultados efetivos pretende-se produzir com a execução desse plano de trabalho. 
 
Declaração do Orientador 
Declaro para os devidos fins que estou de acordo com a participação do discente 
_______________________________________ no Programa Bolsas Ibero-americanas 2020. 
 
Data: Local, dia / mês / ano. 
 
_________________________________                 ___________________________________ 

Assinatura do Candidato                                    Assinatura do Orientador - Ufopa 
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ANEXO 3 

  

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO CANDIDATO AOS PRINCÍPIOS GERAIS DO PROGRAMA IBERO-

AMERICANAS SANTANDER  

  

  

  

Declaro para os devidos fins que eu NOME DO ALUNO, RG n° 0.000.000-0, CPF n° 

000.000.000-00, matrícula nº 0000000, li e tomei conhecimento do conteúdo do Edital nº 

003/2020/PROPPIT referente ao PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS PARA ESTUDANTES 

DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO)-UFOPA e Princípios Gerais do Programa Bolsas Ibero-

americanas do Santander, e estou ciente das informações ali contidas: direitos e deveres, bem 

como sanções que vier sofrer pelo não cumprimento destes  em relação à participação no 

Programa IBERO-AMERICANAS 2020. 

  

E por ser verdade, firmo a presente declaração. 

  

Santarém, PA ____ de ________de 2020. 

  

  

  

___________________________________________ 
Assinatura do(a) Declarante 

 
___________________________________________ 

Nome do Curso  
 

_________________________________________ 
 nº de matrícula
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ANEXO 4 

INDICADORES DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA 

  

Atenção: Todas as informações inseridas no questionário socioeconômico, na etapa de adesão ao 
cadastro único, deverão ser devidamente comprovadas, na Etapa 3, mediante o upload das 
documentações comprobatórias.  
 
Quadro 5: 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 
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Servidor Público Estável 2 

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

PONTUAÇÃO 

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 5 
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. 

Nome CPF Data de 
Nascim
en to 

Cidade 
/Estad
o 

Situação 
de  

Trabalho 
(Código) 

Grau de 
Parentes

co 

Idade Estado 
Civil 

(Códig
o) 

Escolaridade Ocupaç
ão 

Salário/ 
Renda Grau de 

escolaridad
e (Código) 

Situação 
(Código) 

Instituição 
(Código) 

             

             

 

TOTAL:
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Códigos: 

SITUAÇÃO ESTADO CIVIL ESCOLARIDAD
E 

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

02-Trabalho informal/ biscate/desempregado 2 - Casado 
(morar 
junto) 

ou união 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/microem
preendedor individual 
(MEI) 

empresário e 5 - Separado Sem Legalização 4 - Superior   
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ANEXO 6 

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 
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(Acrescida de cópia do RG do Declarante)
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ANEXO 7 

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 8 
 

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 9 
 

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 10 
 

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) 
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ANEXO 11 
 

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 12 

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 13 
 

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) 
 

 



 
Universidade Federal Do Oeste Do Pará 

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

Assessoria De Relações Nacionais E Internacionais 
 

 

 

ANEXO 14  
 

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 15 
 

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 16  
 

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 17 
 

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 

 

 

 



 
Universidade Federal Do Oeste Do Pará 

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

Assessoria De Relações Nacionais E Internacionais 
 

 

 

ANEXO 18 

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)
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ANEXO 19 
 

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 20 

 

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 21 
 

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 22 

 

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)
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ANEXO 23 

 

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)
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ANEXO 24 
 

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 25 
 

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 26 

 
 
 
 

MANUAL DE INSCRIÇÃO NO PORTAL 
SANTANDER: 

BOLSA DE MOBILIDADE SANTANDER IBERO AMERICANAS 
BRASIL 2020 

https://www.santander.com.br/universidades/formacao  
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Acesse o portal Santander:  www.santander.com.br/universidades/formacao  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nessa  
janela, vá para a área de bolsas internacionais e clique nas opções destacadas na Figura abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Você será direcionado para uma janela que está a área correspondente à bolsa de que trata o Edital 
n° XX/Proppit/Ufopa 
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Nessa janela, clique na área destacada na Figura para fazer a sua inscrição 
 
Você será direcionado para a área apresentada na Figura a seguir, onde é necessário inserir o e-mail e 
senha para continuar a sua inscrição. No entanto, caso não tenha feito o seu registro,  realize-o 
preenchendo as informações necessárias.  

 
Observ
ação: 
Após 
efetuar 
o seu 
registr
o, é 
necess
ário 
abrir o 
e-mail 
enviad

o para a validação. 
 
Após realizar o seu registro e validar o seu  e-mail, preencha e selecione os campos destacados em 
cor azul na figura acima.  
 
Você será direcionado para a área de preenchimento dos seus dados e de algumas informações 
referentes à bolsa. Ao finalizar o preenchimento de todos os campos, clique na opção destacada na 

figura abaixo para efetivar a sua inscrição. 
 
 
Pronto! Você realizou a sua inscrição no portal do Santander e receberá um e-mail de confirmação de 
inscrição. Agora, fique atento no cronograma do Edital para solicitar a Bolsa de que trata este Edital 
pelo SIGAA e finalizar o seu processo de inscrição.  
 
Lembre-se que o formulário de inscrição no portal Santander faz parte das documentações que 
deverão ser inseridas no ato da solicitação da bolsa no SIGAA. Portanto, imprima-o em .pdf logo após 
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realizar a sua inscrição no portal Santander. Para acessar o formulário preenchido, selecione o campo 
indicado na figura abaixo: 

 
 
Atençã
o! Caso 
tenha 
dificuld
ades 
para 
imprimi
r em 
.pdf o 
formulá
rio do 
portal 

Santander que você preencheu, acesse o link e tire suas dúvidas: https://www.appgeek.com.br/salvar-
pagina-internet-pdf/ 
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ANEXO 27 
 

 
PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS PARA ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO 

(MESTRADO) 2020 
  

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 

JUSTIFICATIVA DO RECURSO 

Nome:  Matrícula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


