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ANEXO 3 

 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE ESTUDANTES DE PROGRAMA 

ESTUDANTE CONVÊNIO – GRADUAÇÃO (PEC-G) NO PROCESSO SELETIVO DO 

EDITAL PROAE 05/2016 

 

 

1. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA ESTUDANTES DO PEC-G 

 

 Formulário Socioeconômico preenchido e assinado pelo estudante; 

 Comprovante de matrícula do semestre em curso e Histórico Acadêmico completo do estudante 

atualizado; 

 Cópia do visto (VITEM-IV) vigente, do RNE e de seu protocolo atualizado; 

 Cópia do comprovante de residência (conta de energia ou telefone) atual, atestando endereço de 

moradia; 

 Cópia dos comprovantes de todas as fontes de rendimento dos últimos três meses; 

 Extratos bancários de todas as contas dos últimos três meses; 

 Cópia das despesas do estudante (última conta de energia elétrica, água e telefone do acadêmico; 

 Medicamentos de uso contínuo acompanhado de relatório médico ou receita comprobatória; 

 Comprovante da situação cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF) disponível no site 

www.receita.fazenda.gov.br; 

 Declaração sobre auxílio financeiro prestado pelos pais ou responsáveis e documento 

comprobatório; 

 Cópia da certidão de óbito em caso de pais ou responsáveis financeiros falecidos; 

 CARTA DE APRESENTAÇÃO: Entregar carta de apresentação, que poderá ser redigida de 

próprio punho, com relato sobre a história de vida da família do estudante, composição do grupo 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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familiar, atividade profissional, grau de escolaridade, situação de saúde dos familiares, etc. Esclarecer 

como o estudante se organiza no Brasil, onde e com quem vive, se possui outros parentes também 

estudantes Convênio, qual o tipo de apoio financeiro que recebe do país de origem e no Brasil e quem 

encaminha esses valores. Relatar quais outros tipos de apoio recebe, quais as principais dificuldades 

que encontra na vivência no país. Acrescentar demais informações que considerar importantes.  
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