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ESTUDANTES ESTRANGEIRA (O) SOLICITANTE AO
CADASTRO/BENEFÍCIO
DESCRIÇÃO: Estar regularmente matriculado em curso na UFBA e pleiteia inscrição/benefício da assistência
estudantil na PROAE.

Nome do estudane:

___________

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO

Poderá ser redigida de próprio punho, com relato sobre a história de vida da família da (o) estudante,
composição do grupo familiar, atividade profissional, grau de escolaridade, situação de saúde dos
familiares, etc. Esclarecer como a (o) estudante se organiza no Brasil, onde e com quem vive, se possui
outros parentes também estudantes Convênio ou não residindo no Brasil, 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.

2. DOCUMENTOS BÁSICOS
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), se estrangeiro;
Comprovante de matrícula do semestre em curso e Histórico acadêmico completo da (o) estudante atualizado;
Cópia do visto temporário IV (VITEM IV) vigente, do Registro Nacional Migratório (RNM) e Visto e de seu
protocolo atualizado;
Comprovante da situação cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF)1;
Cópia da certidão de óbito em caso de pais ou responsáveis financeiros falecidas (os);

3. DOCUMENTOS SOBRE TRABALHO E RENDA
Cópia dos comprovantes de todas as fontes de rendimento nos últimos 3 (três) meses (ou Anexo A);

Extratos bancários da(o) estudante de todas as contas dos últimos 3 (três) meses;
Declaração sobre auxílio financeiro prestado pelos pais ou responsáveis e documentos comprobatórios;
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Disponível no site www.receita.fazenda.gov.br
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(ANEXO A)
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO EXTRA

Eu,

, portador(a) do RG n.º
e CPF n.º

.

.

-

, do(a) estudante da UFBA no curso

, com RM n.º
fins de análise socioeconômica na PROAE, que

, declaro para
renda mensal proveniente de

(tenho ou não tenho)

atividade

conforme rendimento
(assalariada, rural, autônoma, informal, previdenciária, aluguel ou arrendamento)

médio dos últimos 3 (três) meses descritos abaixo:
a. Mês/ano:

- Valor médio bruto de R$

,

- Valor médio bruto de R$

,

- Valor médio bruto de R$

,

(Mês anterior ao da inscrição)

b. Mês/ano:
(Penúltimo mês ao da inscrição)

c. Mês/ano:
(Antepenúltimo mês ao da inscrição)

Por oportuno, informo que:
Não exerço outra atividade ou percebo outra fonte de renda (formal ou informal); ou
Exerço outra atividade remunerada e/ou percebo outra fonte de renda6.
Qual?

Valor médio? R$

,

Desta forma, assumo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas e estou ciente de que,
se comprovadas inconformidades com o aqui declarado estarei contribuindo para o indeferimento do
pleito do/a estudante em questão, bem como estarei sujeita/o às penalidades cabíveis previstas no art.
299 do Código Penal.
,

Assinatura

/

/20

