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ETAPAS PARA COMPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS 
 

1º Passo: Identifique, a partir da descrição abaixo, qual é o seu Perfil de Estudante (1, 2 ou 3), 

a partir da referência se tem (ou não) Cadastro na PROAE e/ou de sua modalidade de ingresso na 

UFBA. Em cada um daqueles perfis, terá a detalhada descrição das possibilidades. 

 

Perfil 1 

(P1) 

 Não tenho cadastro na PROAE; 

 Tenho cadastro na PROAE há mais de 1 ano; 

 Ingressei por renda per capita na UFBA há mais de 1 ano – CSOR/UFBA; 

 Ingressei por renda per capita na UFBA – CADÚnico; 
 

Perfil 2 

(P2) 
 

 

 Tenho cadastro na PROAE há menos de 1 ano; 
 

Perfil 3 

(P3) 
 

 

 Ingressei por renda per capita na UFBA há menos de 1 ano; 
 

 

 

2º Passo: Feito isto, o próximo passo é identificar quanto e quem são as pessoas que compõem 

seu núcleo familiar e, se possuir idade superior a 18 anos, qual a relação de vínculo de trabalho.  

 

Nome Parentesco Relação de trabalho e renda 

Nome do membro familiar  

(incluindo o estudante) 
Relação  

Se não aufere renda 

Se trabalhador(es) assalariado(s) 

Se trabalhador(es) rurais 

Se produtor(es) rural(is) 

Se trabalhador(es) autônomo(s) e/ou Se 

Profissional(is) liberal(is) 

Se beneficiário da Previdência 

Se a renda é advinda de aluguel ou arrendamento 

 

3º Passo: Já devidamente identificado qual o (i) seu perfil de estudante, para fins de análise 

socioeconômica na PROAE, (ii) quem são os membros do núcleo familiar e sua relação de trabalho e 

renda, a/o estudante deverá reunir toda a documentação, conforme cada tipo de documento: 

 

TIPO DE DOCUMENTO CARACTERÍSTICA 

 

I - Documentos do núcleo familiar  

 

 

Trata-se de documentos gerais do núcleo familiar da/o 

estudante relativos a moradia e despesas correntes.  
 

 

II - Documentos dos membros do 

núcleo familiar  

 

 

Trata-se de documentos, de cada um dos membros familiares 

da/o estudante, relativos a situação básica e de trabalho e 

renda. 
 

III – Documento simplificado  

 

Trata-se de documentos autodeclarado pelo estudante com 

relação a situação de Cadastro na PROAE ou ingresso na 

UFBA. 
 

 

 

 

https://proae.ufba.br/sites/proae.ufba.br/files/p1_-_que_nao_aufere_renda.pdf

