
 

 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PROEX/UEA 

*1 – VIA DO ATENDENTE 

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 

 

RECEBEMOS DE _________________________________________________ para efeito de 

análise da Comissão de Assuntos Comunitários os seguintes documentos: 

 

DOCUMENTOS 
 

 Declaração de Matrícula e Histórico Escolar atualizado até a data da inscrição; 

 Dados Bancários (cópia do cartão ou extrato da conta bancária); 

 01 (uma) foto 3x4; 

 Cópia do Registro Geral – RG, Cadastro de Pessoa Física – CPF do aluno pleiteante; 

 Cópia do Registro Geral – RG, Cadastro de Pessoa Física – CPF de todos os membros da 

família maiores de 18 anos; 

 Cópia da Certidão de Nascimento (para menores de idade); 

 Cópia do atestado de óbito, em caso de falecimento de um dos pais ou do cônjuge; 

 Cópia da Carteira de Habilitação; 

 Cópia da Carteira de Trabalho; 

 Cópia da Carteira Profissional; 

 Cópia do comprovante de residência do Estudante/ou Família; 

 Declaração da Situação de Moradia; 

 Cópia do contrato de aluguel; 

 Cópia dos comprovantes de renumeração mensais; (contra- cheque, recibos...) 

 Comprovante de recebimento ou pagamento de Pensão Alimentícia ou Financeira; 

 Cópia da última Declaração do Imposto de Renda;  

 Laudo médico para discentes com deficiência; 

 Comprovante de participação em programas sociais – Bolsa Família, Benefício de Prestação 

Continuada, Auxílio Safra e outros; 

 Comprovantes de tratamento de saúde – medicamentos, plano saúde, receituários médicos, 

relatório médico e outros; 

 Cópia de Comprovante de renda familiar; 

 Comprovante de residência (município de origem); 

 Declaração. Qual(ais)? ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Entregue em_______/_______/20___. Unidade Acadêmica: ____________________ 

_________________________________ 

Assinatura do Aluno 

______________________________ 

Assinatura do (a) responsável da Comissão 

de Assuntos Comunitários 

 

*2 – VIA DO ALUNO 

PROTOCOLO  DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO : PROGRAMA BOLSA APOIO 

ACADÊMICO - UEA 

Entregue em_______/_______/20___. Recebido em_______/_______/20___. 

_________________________________ 

Assinatura do Aluno 

______________________________ 

Assinatura do (a) responsável da Comissão 

de Assuntos Comunitários 

 


