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ESTUDANTES PEC-G 

 

DESCRIÇÃO: Estudantes que ingressaram na UFBA através do Programa Estudante Convênio de 

Graduação. 
 

 

Nome do membro familiar: ____________________________________ Parentesco:________________ 

 

1. DOCUMENTOS BÁSICOS 
 

Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), 

 

Comprovante da situação cadastral do CPF; 
 

Passaporte 
 

Cópia do visto vigente 

 

Situação civil [de acordo com a situação do membro familiar em referência]:  
 

Se solteira/o: Dispensa documentação; 
 

Se casada/o ou em união estável: certidão de casamento ou Declaração de União Estável registrada em 

Cartório; 
 

Se em convivência conjugal: Declaração (Cf. modelo no site da PROAE – Declaração Genérica); 
 

Se viúva/o: Certidão de casamento acompanhado de certidão de óbito do cônjuge; 
 

Se divorciado ou em separação: Termo de averbação de divórcio ou Declaração de Separação; 
 

 

2. DOCUMENTOS SOBRE TRABALHO E RENDA 

 
Declaração de Rendimentos constando fonte de renda e renda média mensal dos últimos três anteriores ao Edital 

(anexo A) 
 
 

 

Declaração e/ou Comprovante de rendimentos extras ou de Auxílio financeiro prestado por familiares e/ou 

terceiros (se for o caso) (Anexo B); 
 

Extratos bancários de pessoa física dos últimos três meses anteriores (ao mês de publicação do Edital) de 

todas as contas (corrente, poupança e investimento); 
 

Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) completa e com recibo de entrega; ou Declaração de 

Isenção, juntamente com a impressão da consulta do banco de dados da receita1 (ANEXO C); 

 
 

3. DOCUMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 CARTA DE APRESENTAÇÃO que poderá ser redigida de próprio punho, com relato sobre a 

história de vida da família do estudante, composição do grupo 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.  

 

 

                                                           
1 No caso de isento, o site https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp gerará um 

relatório com a seguinte informação “Este CPF não consta na base de dados”. É esta página da receita que precisa ser 

impressa. 

         Legenda 

Ok Documento entregue 

N NÃO cabe ao meu caso 

P Documento pendente 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
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(ANEXO A) 

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS 

Eu, ______________________________________________________, portador(a) do RG n.º 

_________________ e CPF n.º ______.______.______-____, _____________________________ 

do(a) estudante da UFBA _________________________________________________, no curso 

_____________________________________, com RM n.º _____________________, declaro para 

fins de análise socioeconômica na PROAE, que me enquadro na condição de 

_____________________________________________ nas seguintes condições remuneratórias: 

 

 

a. Mês/ano: ___________________________ - Valor médio bruto de R$  _________,______ 

 

b. Mês/ano: ___________________________ - Valor médio bruto de R$  _________,______ 

 

c. Mês/ano: ___________________________ - Valor médio bruto de R$  _________,______ 

 
 

Por oportuno, informo que: 

Não exerço ou percebo outra fonte de renda (forma ou informal); ou 

Exerço e/ou percebo outra fonte de renda2. Qual? __________________________________ 

 

Desta forma, assumo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas e estou ciente de que 

se comprovada inconformidades com o aqui declarado poderei contribuir para o indeferimento do 

pleito do/a estudante em questão, bem como estar sujeita/o as penalidades cabíveis previstas no art. 

299 do Código Penal. 

__________________________, ______/______/201____ 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

                                                           
2 Neste caso, apresentar documento comprobatório relativo a outra fonte de renda, conforme o perfil de vínculo de 

trabalho e renda, prevista na lista de documentos. 

(grau de parentesco/amizade) 

(Mês anterior ao da inscrição) 

(Penúltimo mês ao da inscrição) 

(Antepenúltimo mês ao da inscrição) 

(estudante; empregado; desempregado; autônomo; etc.) 
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(ANEXO B) 

DECLARAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO 

 

Eu, ______________________________________________________, portador(a) do RG n.º 

_________________ e CPF n.º ______.______.______-____, _____________________________, 

______________________________________, que mora no núcleo familiar do estudante da 

UFBA__________________________________________, do curso ________________________, 

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

____________________________ com valor médio mensal de R$ _________,______ para o custeio 

das despesas da criança/adolescente. 

 

Desta forma, assumo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas e estou ciente de que 

se comprovada inconformidades com o aqui declarado poderei contribuir para o indeferimento do 

pleito do/a estudante em questão, bem como estar sujeita/o as penalidades cabíveis previstas no art. 

299 do Código Penal. 

 

__________________________, ______/______/201____ 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

PS.: Anexar cópia do RG 

 

 

 

 

 

(grau de parentesco/amizade) 

(auxilio ou NÃO auxílio) 

(Nome da criança ou adolescente) 
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(ANEXO C) 

DECLARAÇÃO DE ISENTO DE IRPF 

 

Eu, ______________________________________________________, portador(a) do RG n.º 

_________________ e CPF n.º ______.______.______-____, _____________________________ 

do(a) estudante da UFBA _________________________________________________, no curso 

_____________________________________, com RM n.º _____________________, declaro para 

fins de análise socioeconômica na PROAE, que SOU ISENTO de declaração de Imposto de Renda 

de Pessoa Física no ano _____________, tendo em vista que ter renda anual inferior ao previsto pela 

Receita Federal do Brasil. 

 

Desta forma, assumo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas e estou ciente de que 

se comprovada inconformidades com o aqui declarado poderei contribuir para o indeferimento do 

pleito do/a estudante em questão, bem como estar sujeita/o as penalidades cabíveis previstas no art. 

299 do Código Penal. 

 

__________________________, ______/______/201____ 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

(grau de parentesco/amizade) 

(Indicar o ano anterior) 


