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ANEXO 2 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

1. DOCUMENTOS DO (A) ALUNO (A):  Toda a documentação relativa ao(a) aluno(a) 
 

 CARTA DE APRESENTAÇÃO: elaborada de próprio punho, com relato sobre a história de 
vida e situação familiar. Expressar as expectativas ao ingressar na UEA ou em relação ao 
momento atual do (a) aluno (a) na Universidade; 

 DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA/HISTÓRICO ESCOLAR (atualizado): referente à 
graduação do (a) aluno (a) na UEA; 

 HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO: 01 (uma) cópia do 
histórico escolar do período de ensino fundamental e médio; 

 DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: 01 (uma) cópia do RG e 01 (uma) do CPF, na falta 
destes apresentar 01 (uma) cópia da Carteira de Habilitação ou folha de rosto da Carteira de 
Trabalho; 

 01 (uma) foto recente 3x4; 
 SITUAÇÃO CIVIL DO ALUNO: 01 (uma) cópia da Certidão de Casamento ou Declaração 

de União Estável (ANEXO 4), com assinatura de duas testemunhas maiores de 18 anos não 
pertencentes à família, anexando 01 (uma) cópia do RG e 01 (uma) do CPF das mesmas. Em 
caso de separação, anexar 01 (uma) cópia da Certidão de Divórcio com averbação ou 01 (uma) 
cópia Declaração de Separação não Legalizada (ANEXO 5 );  

 COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA: água, luz, telefone (fixo) ou declaração da 
Associação de Moradores; 
1. Caso resida alugado: Contrato de Aluguel, anexando 01 (uma) cópia do RG e 01 (uma) do 
CPF do proprietário do imóvel. 
2. Caso não tenha contrato: Recibo de Aluguel assinado pelo proprietário do imóvel, 
anexando 01 (uma) cópia do RG e 01 (uma) do CPF do mesmo.  
3. Caso compartilhe aluguel: Declaração de Aluguel Compartilhado (ANEXO 6) anexando 
01 (uma) cópia do RG e 01 (uma) do CPF dos moradores, bem como cópia do Contrato de 
Aluguel ou Recibo, anexando 01 (uma) cópia do RG e 01 (uma) do CPF do proprietário do 
imóvel. 
4. Caso resida com terceiros ou cedido: Declaração da Situação de Moradia (ANEXO 7) 
com assinatura de duas testemunhas, anexando 01 (uma) cópia do RG e 01 (uma) do CPF das 
mesmas. 

 DADOS BANCÁRIOS: 01 (uma) cópia do cartão do banco (dados de agência e conta 
corrente) ou 01 (uma) cópia do extrato bancário; 

 CARTEIRA DO SINETRAN: 01 (uma) cópia da carteira; 
 CONTRATO DE ESTÁGIO ou MENOR APRENDIZ: 01 (uma) cópia do contrato; 
 DECLARAÇÃO DE AUXÍLIO OU BOLSA UEA (ANEXO 8): refere-se a participação   
       do aluno em Projetos de Extensão, PAIC, PIBID e outros;  
 AJUDA DE CUSTO OU BOLSA DO MUNICÍPIO DE ORIGEM: 01 (uma) cópia do       
       extrato da fonte pagadora; 
 BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL (Bolsa Família, e outros): 01 (uma) cópia do 
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extrato da fonte pagadora referente ao recebimento de quaisquer uns dos Programas do 
Governo Federal;  

 LAUDO DE ENFERMIDADE CRÔNICA OU DEFICIÊNCIA, RECEITUÁRIO DE   
MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO, PLANO DE SAÚDE: 01 (uma) cópia do 
documento, caso tenha laudo, este deve conter a Classificação Internacional de Doença – CID 

 Atestado de Óbito: em caso de falecimento do cônjuge 
 

2. DOCUMENTOS DO NÚCLEO FAMÍLIAR QUE RESIDAM NO MESMO 
DOMICÍLIO: Pessoas unidas por laços afetivos, com ou sem laços consanguíneos, que 
usufruem dos mesmos recursos financeiros e que residam no mesmo domicílio. 

 DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: 01 (uma) cópia do RG e 01 (uma) do CPF, na falta 
destes, apresentar 01 (uma) cópia da Carteira de Habilitação ou folha de rosto da Carteira de 
Trabalho, no caso de menores de 18 anos, apresenta 01 (uma) cópia da certidão de nascimento; 

 COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA: água, luz, telefone (fixo) ou declaração da 
Associação de Moradores; 
1. Caso resida alugado: Contrato de Aluguel, anexando 01 (uma) cópia do RG e 01 (uma) do 
CPF do proprietário do imóvel. 
2. Caso não tenha contrato: Recibo de Aluguel assinado pelo proprietário do imóvel com  01 
(uma) cópia do RG e 01 (uma) do CPF do mesmo.  
3. Caso resida com terceiros ou cedido: Declaração da Situação de Moradia: (ANEXO 7)      
com assinatura de duas testemunhas e 01 (uma) cópia do RG e 01 (uma) do CPF das   mesmas. 

 LAUDO DE ENFERMIDADE CRÔNICA OU DEFICIÊNCIA, RECEITUÁRIO DE    
MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO, PLANO DE SAÚDE: 01 (uma) cópia do 
documento, caso tenha laudo, este deve conter a Classificação Internacional de Doença – CID 
ou o tipo de deficiência.  

 RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA OU PARTICIPAÇÃO EM 
PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL: extrato de recebimento da fonte pagadora 
referente ao BPC - Benefício de Prestação Continuada. 

  
3. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA COMPROVACÃO DE RENDA BRUTA 
MENSAL PER CAPITA DO (A) ALUNO (A) E DA FAMÍLIA:. A renda mensal familiar per 
capita é a soma total da renda bruta no mês de todos aqueles que compõem a família, dividida 
pelo número de seus integrantes do mesmo domicilio. 
 Trabalhador Assalariado: 01 (uma) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS- Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia somente das folhas: de rosto e de 
anotação do último salário – para os integrantes familiar que estejam trabalhando de carteira 
assinada ou 01 (uma) cópia dos 03 últimos Contra Cheques, caso não apresente a CTPS; 

 Desempregado, do lar e sem rendimento: para os familiares maiores de 18 anos que não    
     estão no mercado de trabalho formal (ANEXO 9); com assinatura de 02 (duas) testemunhas   
     maiores de 18 anos não pertencentes à família, anexando 01 (uma) cópia do RG e 01 (uma)  do 

CPF das mesmas; 
 Trabalhador eventual, informal ou autônomo: apresentar declaração (ANEXO 10) com 

assinatura de 02 (duas) testemunhas maiores de 18 anos não pertencentes à família, anexando 
01 (uma) cópia do RG e 01 (uma) do CPF das mesmas; e última Declaração do Imposto de 
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Renda de Pessoa Física-IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal;  
 Trabalhador rural ou pescador: 01 (uma) cópia da carteira de agricultor ou pescador e 

declaração de rendimentos expedida pelo sindicato. Caso não seja associado ao sindicato fazer 
a Declaração de Trabalhador Rural ou Pescador (ANEXO 11), assinada por 02 (duas) 
testemunhas maiores de 18 anos não pertencentes à família, anexando 01 (uma) cópia do RG e 
01 (uma) do CPF das mesmas; 

 Declaração de Trabalho por Comissão, Venda ou Recebimento de Auxílio Financeiro de 
parentes e/ou amigos (ANEXO 12): assinada por 02 (duas) testemunhas não pertencentes à 
família, anexando 01 (uma) cópia do RG e 01 (uma) do CPF das mesmas. 

   Comerciante: apresentar documento emitido por seu contador (pró-labore), Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física completa e atualizada e movimentação bancária referente aos 
últimos 03 meses. 

   Aposentado: 01 (uma) cópia do último comprovante de recebimento de benefício (ou extrato 
da fonte pagadora). 

 Para os que recebem pensão alimentícia: 01 (uma) cópia do extrato da fonte pagadora ou 01 
(uma) cópia da declaração de recebimento de pensão alimentícia (ANEXO 13), assinada por 
02 (duas) testemunhas não pertencentes à família, anexando 01 (uma) cópia do RG e 01 (uma) 
do CPF das mesmas. 

 Para os que pagam pensão alimentícia: 01 (uma) cópia do contra cheque ou do extrato da 
fonte pagadora, ou apresentar declaração de pagamento de pensão alimentícia (ANEXO 14),  
assinada por 02 (duas) testemunhas não pertencentes à família, anexando  01 (uma) cópia do 
RG e 01 (uma) do CPF das mesmas. 

 Para os que recebem auxílio doença (BPC) ou seguro desemprego: 01 (uma) cópia do 
último comprovante de recebimento do benefício ou extrato da fonte pagadora.  

    Para os que têm renda proveniente de aluguel de imóveis: 01 (uma) cópia do contrato de 
locação ou declaração original do locatário, constando em ambos o valor mensal. 


