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AGENDA PARA ENTREVISTA SOCIAL 
EDITAL Nº 04/2018 AUXÍLIO FINANCEIRO  - CAMPUS MARCO ZERO 

 

Segue relação de discentes que passaram por entrevista social, e deverão apresentar a documentação 

constante no check-list.  

 

                     

DIA 19/10/2018 – SEXTA-FEIRA 

Nº NOMES HORÁRIO  ATENDIMENTO  

1 MARCELE MARTINS DE LIMA 9H30  

PATRÍCIA 2 CÁSSIA STHEPHANIE CARDOSO SILVA 10H00 

DIA 22/10/2018 – SEGUNDA-FEIRA 

3 LUCIANE BARROS SILVA 9H30  

PATRÍCIA 4 EDUARDO RICARDO SILVA CARDOSO 10H00 
 
 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 2018 

CHECK LIST DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

ORDEM  DOCUMENTOS RECEBIDOS  SIM  NÃO  

01 Cópia do Registro Geral (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.  

  

02 Cópia do CPF (do estudante e membros do grupo familiar).   

03 Comprovante de matrícula;    

04 Histórico atualizado da graduação (se for veterano);   

05 Histórico escolar do ensino médio;   

06 Comprovante de residência atualizado;   

07 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) e/ou que possuir 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, 

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

 Se for desempregado, apresentar declaração de desemprego com assinatura igual 

ao documento de identificação apresentado (RG, outro); e carteira de trabalho 

páginas de 1-10; 

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

últimos três meses; 

  

08 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;  

  

09 Se for beneficiário do Bolsa Permanência do MEC, apresentar cartão e/ou extrato bancário   

10 Se exercer alguma atividade acadêmica remunerada (com bolsa), apresentar termos de 

compromisso e/ou extrato bancário; 

  

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

Renda. 

  

12 Se for proprietário de Veículo, apresentar cópia do RENAVAM   
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13 Documentos complementares: laudo ou atestado médico de pessoas com deficiência e/ou 

doenças graves; 

  

14 Se for solicitar Auxílio Moradia, apresentar contrato e/ou recibo de aluguel;   

15 Se for solicitar Auxílio Transporte, apresentar carteira do SETAP;   

16  Se for solicitar Auxílio Creche, apresentar comprovante de guarda;   

17  Se for solicitar Auxílio de Apoio à Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais, 

deverá apresentar laudo emitido por profissional da saúde que ateste a deficiência e/ou 

transtorno globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação e;  declaração 

comprobatória de cadastrado e em acompanhamento no Núcleo de Acessibilidade e 

Inclusão - NAI.  

  

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

fácil ou de terceiros).  

  

 
 

Macapá, 16 de Outubro de 2018. 
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