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ANEXO 3 
 

Esta etiqueta deve ser completamente preenchida e afixada à parte externa do envelope 
 

ESTUDANTE: Data:    ____/_____/_____ 

CURSO: Matrícula: 

Semestre de ingresso: E-mail: Telefone: 

Sexo:   

[   ] feminino   [   ] masculino 
Já é cadastrada/o na PROAE?  

[   ] sim   [   ] não   

a. Perfil de Estudante: 
 

 [   ] Perfil 1: 

[   ] Não tem Cadastro na PROAE; ou  

[   ] Tem Cadastro na PROAE há mais de 1 ano; ou  

[   ] Ingresso por Renda Per Capita na UFBA há mais De 1 Ano – CSOR/UFBA; ou  

[   ] Ingresso Por Renda Per Capita na UFBA - CADÚnico: 
 

 [   ] Perfil 2 - Tem Cadastro na PROAE há menos de 1 Ano 
 

 [   ] Perfil 3 - Ingresso Por Renda Per Capita há menos de 1 ano (Exceto CADÚnico) 

b. Forma de ingresso na UFBA: 
 

[   ] Ampla concorrência 
 

[   ] Reserva de vagas. Qual?  

[   ] Bm: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).  
 

[  ] Am: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior 

a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).  
 

[   ] B: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).  
 

[    ] A: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 

Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).  
 

[   ] Amd: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta 

per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 

públicas (Lei nº 12.711/2012)  
 

[    ] Ad: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda 

(art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei 

nº 12.711/2012). 

c. Modalidade do pleito à vaga: 

[     ] Geral; ou 
 

[     ] Reserva de vagas.  

[    ] Indígenas;  

[    ] Quilombolas;  

[    ] Pessoa com Deficiência 

[    ] PEC-G, refugiados ou imigrantes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica 

d. Descreva a ordem de prioridade1: 
 

[1ª opção] _________________________________ 
 

 

[2ª opção] _________________________________ 
 

 

[3ª opção] _________________________________ 

 
1 Auxílio a Estudantes com Necessidades Educativas Especiais; 

ou Auxílio Transporte; ou Programa Moradia; ou Serviço 

Alimentação 

 

                                                 
 


