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RETIFICAÇÃO  

ANEXO III - CHECK-LIST DOS DOCUMENTOS PARA REQUISIÇÃO DE 

PAGAMENTO DO AUXÍLIO 

 

(    )  
Formulário de cadastro de beneficiário-aluno de auxílio financeiro para 

participação em eventos, assinado pelo aluno (anexo VII) 

(    )  

Parecer do Coordenador do curso ou vice-coordenador, do projeto/programa 

ou do Docente/Técnico – Orientador, destacando a relevância atribuída à 

participação do aluno na representação da Universidade e do seu Curso;  

(    )  Resumo do trabalho a ser apresentado; 

(    )  
Carta de Aprovação ou Aceite pela comissão organizadora do evento acadêmico e 

respectiva programação do evento; (OBRIGATÓRIA) 

(    )  

Cópia de RG ou outro documento oficial de identidade com foto, do Estudante e de 

todos os integrantes do grupo familiar. Certidão de nascimento dos menores de 18 

anos. 

(    )  Cópia do CPF (do estudante e grupo familiar) 

(    )  Comprovante de residência atualizado; 

(    )  Atestado de Matrícula atualizado; 

(    )  Histórico Acadêmico atualizado; 

(    )  

Comprovante de renda do (a) aluno (a) e dos integrantes do grupo familiar maiores de 

18 anos com ou sem vínculo empregatício. 

 Contra Cheque 

 Se for trabalhador (a) autônomo (a) que possui renda informal, apresentar 

declaração assinada contendo a média de renda mensal e o tipo de atividade 

que exerce com assinatura igual ao documento de identificação apresentado ( 

RG, outros) e cópia da carteira de trabalho páginas de 1-10; 

(    ) 
Se desempregado, apresentar Declaração de desemprego com assinatura igual ao 

documento de identificação apresentado ( RG, outros) e cópia da carteira de trabalho 

páginas de 1-10 do aluno e integrante do grupo familiar maiores de 18 anos 

(    )  
Para aposentado e/ou pensionista: contracheque, extrato bancário atualizado dos 

últimos três meses; 

(    )  
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;  

(    ) 
Se for beneficiário do Bolsa Permanência do MEC, apresentar cartão ou extrato 

bancário 

(    ) 
Se exercer alguma atividade remunerada acadêmica, apresentar Termo de 

Compromisso 

(    )  
Para quem não é isento do imposto de renda, anexar a cópia da Declaração do Imposto 

de Renda. 

(    ) 
Documentos complementares: laudo ou atestado médico de pessoas com deficiência ou 

doenças graves. 

(    )  Declaração de trabalhador autônomo 

(    )  Seguro viagem com cobertura de saúde e vida  

(    ) 
Comprovante de conta bancária em nome do estudante (não pode ser conta poupança, 

conta fácil ou de terceiros). 

(     ) Declaração autorizando DACE/PROEAC/UNIFAP a publicar resumo (anexo 

VIII) 

 


