
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS 

DEPARTAMENTO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS E ESTUDANTIS 

DIVISÃO DE SERVIÇO PSICOSSOCIAL - DSP 

(Anexo II) 
CHEK LIST DE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA  

 

Nome:_________________________________________________________Nº de Inscrição: ______ 

Curso:______________________________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________________ 

Telefone:____________________________________________________________________ 
 

ORDEM DOCUMENTOS RECEBIDOS SIM NÃO 

1.  Cópia do RG ou outro documento oficial de identidade (do aluno e de grupo familiar);   

2.  Cópia da certidão de nascimento dos menores de 18 anos;   

3.  Cópia do CPF (do aluno e de grupo familiar)   

4.  Comprovante de matrícula;   

5.  Histórico Escolar atualizado;;   

6.  Comprovante de residência atualizado ou declaração de moradia;   

7.  Comprovante de renda do (a) aluno (a) e dos integrantes do grupo familiar com ou sem vinculo 

empregatício para maiores de 18 anos.  

  

8.  Se for trabalhador (a) autônomo (a) que possui renda informal, trazer cópia da Carteira de Trabalho 

páginas de 1-10, e Declaração assinada pelo declarante com assinatura igual à da identidade, constando 

o tipo de atividade e valor da renda mensal. (do aluno e/ou do grupo familiar maiores de 18 anos); 

  

9.  Se não possuir renda, trazer cópia da carteira de trabalho páginas de 1-10 e Declaração informando que 

não possui renda assinada pelo declarante com assinatura igual à da identidade; 

  

10.  Para aposentado e/ou pensionista: contracheque, extrato bancário atualizado dos últimos três meses.   

11.  Para beneficiários dos Programas Sociais de Transferência de Renda (Bolsa Família, Renda pra viver 

melhor, Benefício de Prestação Continuada - BPC, ou outros). Trazer comprovante bancário e cópia do 

cartão. 

  

12.  Documentos complementares: laudo ou atestado médico de pessoas com deficiência e/ou doenças 

graves (original e cópia). 

  

13.  Comprovante de conta bancária em nome do estudante (não pode ser conta poupança, nem conta fácil).   

14.  Se pleitear Auxílio Transporte, cópia da carteira de meia-passagem (SETAP)   

15.  Se pleitear o Auxílio Transporte com 4 (quatro) créditos diários, trazer declaração emitida pela 

Coordenação do Curso especificando os dias da semana em que tal situação ocorrerá semestralmente. 

  

16.  São necessárias as seguintes documentações: Para atleta na modalidade INDIVIDUAL: Declaração da 

federação (especifica por modalidade) ou Atestado do professor encarregado ou Responsável; Para 

Atletas da modalidade de COLETIVA/EQUIPE são necessária Atestado de comprovação do 

Responsável (Treinador) ou do professor encarregado.   

  

Recebido em: ______/_____/201__. 
Assinatura do (a) candidato (a): _________________________________________________________ 

 

Assinatura do (a) do (a) responsável pela da inscrição: ______________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO AUXÍLIO DE INCENTIVO AO ESPORTE / AUXÍLIO ATLETA 

2017 

 

Recebido em,_______/_______/201__ 

 

Número de Inscrição Eletrônica On-line: 

201704________________ 

Cód. Vaga: ____________ 

 

_________________________________ 

Assinatura do (a) Aluno (a) 

 

___________________________________ 

Assinatura do (a) responsável pela Inscrição 

 


