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UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

EDITAL ASSAE 03/2015
PROCESSO DE SELEÇÃO DO AUXÍLIO ESTUDANTIL DA UTFPR

A Assessoria para Assuntos Estudantis da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(ASSAE), no uso de suas atribuições, torna público que estão abertas, para o segundo semestre
letivo de 2015, de acordo com que estabelece o presente Edital, as inscrições para o Processo de
Seleção do Auxilio Estudantil destinadas ao estudante da UTFPR, abrangendo os Câmpus
Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão,
Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.
1. OBJETO
O Auxílio Estudantil tem a finalidade de apoiar o discente para o seu desenvolvimento
acadêmico e sua permanência na Instituição, buscando reduzir os índices de evasão decorrentes
de dificuldades de ordem socioeconômica.
2. NORMAS GERAIS
2.1. Este Edital está fundamentado no Regulamento do Programa de Bolsa Permanência ao
Estudante da UTFPR, aprovado pelo Conselho Universitário (COUNI) por meio da Deliberação n°
03, de 30 de maio de 2008, alterado por meio das Deliberações n° 01 e n°06, de 02 de fevereiro
de 2009 e 05 de agosto de 2010, respectivamente.
2.2. A inscrição, seleção e concessão do Auxílio Estudantil estão condicionadas aos critérios
estabelecidos nesse Edital.
2.3. O Auxílio Estudantil, para o segundo semestre letivo de 2015, tem vigência estabelecida de
acordo com o Calendário Acadêmico de cada Câmpus e compreende:
I – Para os estudantes veteranos de todos os Câmpus da UTFPR – setembro/2015 a
março/2016, com repasse retroativo a setembro a partir do mês de outubro. No mês de janeiro
não será pago o auxílio básico*.
II – Para os estudantes Calouros de todos os Câmpus da UTFPR – repasse de auxílio com
crédito inicial no mês subsequente ao mês de publicação da listagem de alunos contemplados
e com retroatividade em relação a data efetiva de início das aulas do 2º semestre de 2015 e
com vigência até março de 2016. No mês de janeiro não será pago o auxílio básico*.
* Atentar para o item 4.2 do presente Edital.
2.3 O Auxílio Estudantil para os estudantes calouros e veteranos de todos os Câmpus da UTFPR
– setembro de 2015 a março abril maio (retificado em 01/04/2016 06/04/2016) de 2016, será
distribuído conforme o Quadro 1:
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Mês
Setembro*
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro

Março
Abril
Maio

Programação de distribuição
Auxílio alimentação, auxílio básico, auxílio moradia, auxílio instalaçao
(este último, para os ingressantes)
Auxílio alimentação, auxílio básico, auxílio moradia
Auxílio alimentação, auxílio básico, auxílio moradia
Auxílio alimentação, auxílio básico, auxílio moradia
Auxílio moradia
Auxílio básico, Auxílio moradia, auxílio alimentação (aux. alimentação
será relativo apenas aos dias letivos definidos em calendário
acadêmico)
Auxílio alimentação, auxílio básico, auxílio moradia
Auxílio alimentação, auxílio básico, auxílio moradia (retificado em
01/04/2016 06/04/2016)
Auxílio alimentação, auxílio básico, auxílio moradia (texto inserido em
06/04/2016)

*O repasse dos auxílios relativos à setembro serão efetuados retroativamente, a partir
do mês de outubro.
Quadro 1 – Distribuição do Auxílio estudantil para o 2º semestre/2015 (retificado em
18/12/15 01/04/2016 06/04/2016).

3. ESTUDANTES PARTICIPANTES
3.1. O Auxílio Estudantil é destinado ao estudante regular nos cursos presenciais da UTFPR e
que se encontre dentro dos critérios estabelecidos neste Edital e no Regulamento do Programa
de Bolsa Permanência da UTFPR.
Por estudante regular se entende todo aquele que estiver matriculado em um dos seguintes
cursos: Técnico de Nível Médio, Graduação ou Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
(mestrado/doutorado) da UTFPR.
3.2. Para concorrer ao processo de seleção do Auxílio Estudantil o estudante deverá:
I.
possuir renda familiar per capita não excedente a 1,5 (um e meio) salário mínimo nacional,
calculada de acordo com o previsto na Portaria Normativa nº 18/MEC de 11out.2012
(Anexo I);
II. ser aluno regular em curso presencial da UTFPR e estar frequentando as aulas de, no
mínimo, uma disciplina;
III. não estar cursando apenas Estágio, Trabalho de Conclusão de Curso e/ou Atividade
Complementar;
IV. preencher o Formulário (Completo ou Resumido) para Concessão de Auxílio Estudantil,
que contempla o Termo de Compromisso Completo (com perfil socioeconômico) ou o
Termo de Compromisso Resumido, disponível no portal institucional da UTFPR (on line).
a) para cadastrar ou atualizar seu perfil socioeconômico, o estudante deverá
preencher o Termo de Compromisso Completo, ou
b) para manter o Índice de Vulnerabilidade do semestre anterior; o estudante
deverá preencher Termo de Compromisso Resumido.
V. imprimir o Termo de Compomisso (Completo ou Resumido), assinar e entregar
pessoalmente (o estudante ou seu representante) no Núcleo de Acompanhamento
Psicopedagógico e Assistência Estudantil (NUAPE), anexando a documentação
comprobatória, no caso do Termo de Compromisso Completo. Em ambos os casos a
documentação comprobatória será entregue em envelope lacrado e identificado, nos
períodos e horários definidos no Quadro 2 3 (retificado em 10/08/15) do item 7.3, exceto
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VI.
VII.

VIII.

sábados, domingos, recessos e feriados. Em nenhuma hipótese será aceita a entrega da
documentação por meio do Correio;
não ter sofrido sanção disciplinar no semestre anterior;
não ter sido reprovado em nenhuma disciplina, quando matriculado em até 3 (três)
disciplinas no semestre anterior, exceto para o estudante que não foi contemplado no
semestre anterior pelo Programa Auxílio Estudantil da UTFPR;
não ter reprovado ou ter cancelado em mais de 30% (trinta por cento) das disciplinas
cursadas quando contemplado pelo Programa Auxílio Estudantil da UTFPR no semestre
anterior.
Parágrafo único: Para os estudantes reprovados apenas por nota e com frequência
superior a 75% cabe avaliação socioeconômica, pedagógica e/ou psicológica por equipe
técnica responsável do NUAPE do Câmpus, ouvidos aqueles que julgar necessários, se o
interessado entrar com recurso.

4. MODALIDADES DE AUXÍLIO ESTUDANTIL DA UTFPR
4.1 Auxílio Alimentação
4.1.1. A concessão do Auxílio Alimentação para os estudantes dos Câmpus que possuem
Restaurante Universitário (RU), compreendendo: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio,
Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco,
Ponta Grossa e Toledo será na forma de crédito para refeição no almoço e/ou jantar no (RU) do
Câmpus nos meses estabelecidos no item 2.3 deste Edital;
4.1.1.1. O Auxílio-Alimentação na forma de crédito para refeição é intransferível, devendo ser
utilizado exclusivamente pelo estudante bolsista, devidamente identificado com o crachá de
estudante da UTFPR.
4.1.1.2. Para os períodos estabelecidos no item 2.3 deste Edital em que o RU não estiver
funcionando, o valor do Auxílio Alimentação das refeições que deixaram de ser fornecidas pelo
benefício do Auxílio-Alimentação ao estudante-bolsista, será depositado mensalmente em conta
bancária, exclusivamente em nome do estudante, em valores correspondentes ao valor pago pela
UTFPR à empresa fornecedora das refeições no RU.
4.1.1.3. O crédito para refeição é de uso exclusivo para almoço e/ou jantar no RU do Câmpus,
não sendo válido para lanches ou qualquer outro tipo de consumo.
4.1.1.4. O crédito para refeição é válido para almoço e/ou jantar de 2ª. a 6ª. feira e para almoço
nos sábados, excluindo-se os feriados e recessos, nos meses estabelecidos no item 2.3 deste
Edital.
4.1.2. A concessão do Auxílio Alimentação para os estudantes do Câmpus Santa Helena, que
ainda não possui o RU, será no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mediante depósito
em conta bancária, exclusivamente em nome do estudante, no Banco do Brasil (Banco 001) ou
Caixa Econômica Federal (Banco 104), nos meses estabelecidos no item 2.3 deste Edital.
4.2 Auxílio Básico
O Auxílio Básico concedido na forma de recurso financeiro, no montante de R$ 200,00 (duzentos
reais), será depositado em conta bancária, exclusivamente em nome do estudante, no Banco do
Brasil (Banco 001) ou Caixa Econômica Federal (Banco 104) nos meses estabelecidos no item
2.3, exceto no mês de janeiro.
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4.3 Auxílio Moradia
O Auxílio Moradia visa contribuir com as despesas decorrentes da estadia do Estudante da
UTFPR, que por ocasião do curso, se obriga a manter moradia fora do seu domicílio de origem.
O auxílio é concedido ao Estudante na forma de recurso financeiro, no montante de R$ 300,00
(trezentos reais), depositado mensalmente em conta bancária, exclusivamente em nome do
Estudante, no Banco do Brasil (Banco 001) ou Caixa Econômica Federal (Banco 104) durante o
período de vigência discriminado no edital item 2.3.
4.4. Auxílio Instalação
O Auxílio Instalação, quando o estudante se obriga a manter moradia fora do seu domicílio de
origem, será concedido na forma de recurso financeiro, no montante de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), visando contribuir com as despesas relacionadas com a instalação do estudante no
município onde está situado o Câmpus da UTFPR no qual o estudante está matriculado. Este
auxílio será concedido em uma única parcela exclusivamente ao estudante ingressante no
Câmpus e que não tenha anteriormente recebido tal benefício neste Câmpus, sendo depositado
em conta bancária, exclusivamente em nome do Estudante, no Banco do Brasil (Banco 001) ou
Caixa Econômica Federal (Banco 104).
Entende-se por estudante ingressante o estudante matriculado pela primeira vez no primeiro
período de qualquer curso do Câmpus (calouro no Câmpus), ou aquele que venha transferido de
outra instituição fora do município ou de outro Câmpus da UTFPR.
4.4.1 Quantitativo Mínimo de Auxílio Instalação
O quantitativo mínimo de Auxílio Instalação disponível para os Câmpus da UTFPR no segundo
semestre de 2015 será de 180 estudantes calouros (ingressantes) contemplados e de 50
estudantes veteranos (ingressantes) contemplados, permanecendo os demais em Lista de
Espera.
4.4.2 Havendo recurso financeiro na ação 4002 (vide item 6.1) disponível após a seleção dos
calouros para contemplar todos os selecionados da Lista Unificada da UTFPR, serão
contemplados os estudantes ingressantes selecionados em Lista de Espera Unificada de Auxílio
Instalação, por ordem decrescente do Índice de Vulnerabilidade dos classificados, até que se
esgotem os recursos disponíveis na ação 4002 (vide item 6.1) para tal ou até que se esgotem os
candidatos desta Lista de Espera.
5. CONCESSÃO DO AUXÍLIO ESTUDANTIL
5.1. Os Auxílios Alimentação, Básico, Moradia e Instalação serão concedidos aos estudantes
selecionados em Listas Unificadas de Calouros e de Veteranos, por ordem de classificação, que
tenham sido contemplados com um ou mais Auxílios, considerando-se o período estabelecido no
item 2.3, até que se esgotem os recursos disponíveis na ação 4002 (vide item 6.1) para tal ou até
que se esgotem os candidatos selecionados.
5.2. Na impossibilidade de se aplicar Lista Unificada para os estudantes calouros, o recurso será
dividido proporcionalmente ao número de matriculas para calouros de cada Câmpus.
5.3. Ao longo do semestre letivo, havendo recursos decorrentes de desistências ou de refeições
não realizadas pelos contemplados com este Auxílio, estes serão convertidos em Auxílio
Alimentação, Auxílio Básico e/ou Auxílio Moradia com a realização de chamadas posteriores,
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destinados aos candidatos classificados em Lista de Espera englobando calouros e veteranos,
até que se esgotem os recursos remanescentes ou que se esgote a lista de espera.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes do presente Edital são as previstas no Orçamento Geral da União
para o exercício de 2015, conforme o Programa 2032 (Educação Superior – Graduação, PósGraduação, Ensino, Pesquisa e Extensão), da Ação 4002 (Assistência ao Estudante de Ensino
Superior) e da Natureza da Despesa 339018 e 339039.
6.2. O pagamento do Auxílio Estudantil está condicionado à liberação à UTFPR dos Recursos
Orçamentários do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) do Governo Federal.
7. INSCRIÇÕES
Para participar do processo de seleção à obtenção dos Auxílios Estudantis para o 2º semestre de
2015, o estudante regularmente matriculado em um dos cursos regulares da UTFPR deverá fazer
a sua inscrição em uma das modalidades a seguir:
7.1 Modalidade 1: Inscrição para veteranos QUE DESEJAM MANTER o Índice de
Vulnerabilidade do 1º semestre de 2015.
Neste caso, a inscrição consiste na simples entrega, conforme item 7.2.1, do Termo de
Compromisso Resumido (disponível online através do Formulário Resumido para Concessão de
Auxílio Estudantil) preenchido e assinado, atendendo às datas e horários especificados na
sequência deste edital. Esta opção implica em manter a mesma pontuação obtida para seu Índice
de Vulnerabilidade e os mesmos auxílios obtidos no semestre anterior, concorrendo em igualdade
com os novos estudantes que solicitarem auxílio estudantil. As datas de inscrição estão descritas
no Quadro 1 do item 7.2.
7.2 Modalidade 2: Inscrição para CALOUROS E DEMAIS VETERANOS
Neste caso, a inscrição cadastra (calouros ou veteranos) ou atualiza o perfil socioeconômico do
estudante veterano para gerar um novo Índice de Vulnerabilidade. O Processo Seletivo –
AUXÍLIO ESTUDANTIL – 2o semestre/2015 compreende as seguintes etapas:
Etapa 1: Preenchimento e envio do Formulário Completo para Concessão de Auxílio Estudantil
via
Internet,
por
meio
do
site
http://www.utfpr.edu.br/estruturauniversitaria/reitoria/assessorias/assessoria-para-assuntos-estudantis, clicando em “Editais 2015”,
isto, em conformidade com a programação constante do Quadro 1 2 (retificado em 10/08/15).
Preencher completamente e após o envio do Formulário Completo para Concessão de Auxílio
Estudantil, imprimir o TERMO DE COMPROMISSO COMPLETO gerado e assina-lo, conforme
orientado no termo impresso. Se menor de idade, este termo deverá estar preenchido e assinado
pelo seu responsável. Caso ocorram problemas técnicos no servidor de Internet da UTFPR no
último dia de inscrição, o período de inscrição será prorrogado por mais um dia útil.
No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato, será validada apenas a inscrição
de data mais recente, sendo descartadas as demais.
Continua

Período de inscrição para os Câmpus Apucarana, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão,
Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.
Inscrição de:
Período
Veteranos

22/junho a 30/junho03/julho/2015
(retificado em 29/06/15)
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Conclusão

Período de inscrição para os Câmpus Apucarana, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão,
Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.
Inscrição de:
Período
Veteranos do Câmpus Pato Branco Cornélio Procópio
Calouros*
Calouros da Chamada Nominal*

22/junho a 03/julho30/junho/2015
(retificado em 29/06/15)
10 a 17/agosto/2015
21 a 26/agosto/2015

Período de inscrição para os Câmpus Campo Mourão, Curitiba e Dois Vizinhos.
Inscrição de:
Veteranos do Câmpus Campo Mourão
Veteranos do Câmpus Curitiba
Veteranos do Câmpus Dois Vizinhos
Calouros*
Calouros da Chamada Nominal*

Período
22 a 03/julho/2015 (retificado em 29/06/15)
22 a 30/junho 02/julho/2015 (retificado em
29/06/15)
22 a 30/junho/2015
17 a 24/agosto/2015
01 a 04/setembro/2015

*datas sujeitas a alterações em consonância com o item 2.3 II deste edital
Quadro 1 2 (retificado em 10/08/15) – Períodos para inscrição
Etapa 2: Homologação das inscrições via internet será efetivada mediante a entrega do Termo
de Compromisso, juntamente com a respectiva documentação comprobatória, no NUAPE do
Câmpus, conforme definido no item 8 do presente Edital.
7.2.1. A documentação deverá ser entregue em envelope lacrado e identificado no NUAPE de
cada Câmpus. No envelope devem constar os seguintes dados:

NA FRENTE DO ENVELOPE
– UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR
– Nome do Câmpus ...... (informe a cidade em que está matriculado)
– Edital ASSAE 03/2015
– Remetente: nome completo do Candidato
– Código do Estudante:
– Telefone para contato: ( )
– e-mail:

curso:
protocolo:
período:

7.2.2 A posterior identificação de falta de qualquer documento obrigatório, listado no item 8.2,
entre a documentação contida no envelope lacrado entregue aos NUAPEs, acarretará na
exclusão do candidato do processo de seleção ao Auxílio.
7.2.3 Cada estudante deverá apresentar apenas um envelope com a documentação, tendo
direito a apenas um protocolo.
7.3. Período e horário de entrega da documentação no NUAPE do Câmpus, isto, em
conformidade com a programação constante do Quadro 2 3 (retificado em 10/08/15):
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Período de entrega da documentação:
Para os Câmpus Apucarana, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina,
Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.
Inscrição de:

Período

Veteranos
Veteranos do Câmpus Pato Branco Cornélio Procópio
Calouros*
Calouros da Chamada Nominal*

22 a 30/junho03/julho/2015 (retificado em
29/06/15)
22/jun a 03/julho30/junho/2015 (retificado em
29/06/15)
10 a 17/agosto/2015
21 a 26/agosto/2015

Para os Câmpus Campo Mourão, Curitiba e Dois Vizinhos.
Inscrição de:
Veteranos
Veteranos do Câmpus Curitiba
Veteranos do Câmpus Dois Vizinhos
Calouros*
Calouros da Chamada Nominal*

Período
22 a 03/julho/2015 (retificado em 29/06/15)
22 a 30/junho 02/julho/2015 (retificado em
29/06/15)
22 a 30/junho/2015
17 a 24/agosto/2015
01 a 04/setembro/2015

*datas sujeitas a alterações em consonância com o item 2.3 II deste edital
Horário de entrega da documentação
Câmpus
Apucarana

Horário de entrega da documentação no NUAPE
2ª a 6ª das 8h às 12h, das 13h às 17h30min e das 18h às 20h

Campo Mourão

2ª a 6ª das 8h às 20h 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min (retificado em
24/06/15)

Cornélio Procópio

2ª a 6ª das 14h às 20h

Curitiba

2ª a 6ª das 9h às 12h30min e das 14h às 19h
** dias 01 e 02/julho das 13h às 18h (retificado em 29/06/15)

Câmpus

Horário de entrega da documentação no NUAPE

Dois Vizinhos

2ª a 6ª das 9h às 11h e das 14h30min às 20h 2ª, 3ª e 5ª das 15h às 19h, 4ª e 6ª
das 9h às 11h (retificado em 24/06/15)

Francisco Beltrão

2ª a 6ª das 9h às 19h30min 13h às 19h (retificado em 10/08/15)

Guarapuava

2ª a 6ª das 9h às 19h

Londrina

2ª a 6ª das 8h às 12h e das 13h às 17h
**dia 3/7 das 8h as 12h e das 13h às 20h (retificado em 29/06/15)

Medianeira

2ª a 6ª das 9h às 12h, das 14h às 21h
** dia 03/julho das das 9h às 12h e das 14h às 17h (retificado em 29/06/15)

Pato Branco

2ª a 6ª das 10h às 12h30min e das 17h às 20h

Ponta Grossa

2ª a 6ª das 9h às 11h30min e das 14h às 19h

Santa Helena

2ª das 8h às 10h30min e das 13h às 18h e das 19h30min às 22h30min;
e 3ª a 6ª das 13h às 17h e das 19h às 22h30min

Toledo

2ª a 5ª das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h30min às 20h;
e 6ª das 8h às 12h

Quadro 2 3 (retificado em 10/08/15) – Períodos e horários para entrega da documentação.
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7.4. A inscrição do candidato implica em compromisso tácito de aceitar as condições
estabelecidas no Regulamento do Programa de Bolsa Permanência da UTFPR e neste Edital.
7.5. A abertura da conta bancária, no Banco do Brasil ou Caixa Econômica, deverá ser
providenciada pelo estudante, caso não a possua. Enquanto não for providenciada a abertura da
Conta Bancária, o recebimento fica suspenso, perdendo o direito de recebimento mês a mês,
limitando-se aos dois primeiros meses de benefícios.
7.5.1. Caso, na data do depósito do segundo mês, o estudante não tenha ainda apresentado os
dados da sua conta bancária junto ao NUAPE, este será considerado como desistente e será
chamado para receber o Auxílio Estudantil o próximo candidato da lista de espera.
7.5.2 A atualização dos dados bancários, endereço e situação econômica são de
responsabilidade exclusiva do estudante bolsista, junto ao NUAPE.
8. DOCUMENTAÇÃO
O estudante que foi contemplado com Auxílio Estudantil no 1º semestre letivo de 2015, poderá
optar ou não pela Manutenção do Índice de Vulnerabilidade.
8.1 Documentação para inscrição na Modalidade 1 (item 7.1)
Entregar apenas o Termo de Compromisso Resumido (disponibilizado online no Formulário
Resumido para Concessão de Auxílio Estudantil) preenchido e assinado.
O estudante deve, neste caso, estar ciente de que seu Índice de Vulnerabilidade obtido no 1º
semestre de 2015 será utilizado para classificação em Lista Unificada entre estudantes veteranos
de todos os Câmpus, e assim sendo, concorrerá em igualdade de condições de ranqueamento
com todos os demais veteranos inscritos.
8.2 Documentação mínima obrigatória para inscrição na Modalidade 2 (item 7.2)
Participam nesta condição os estudantes (calouros e veteranos) que não foram contemplados
com auxílio estudantil no semestre anterior ou que desejam atualizar o perfil socioeconômico e
que podem comprovar renda familiar per capita não excedente a 1,5 (um e meio) salário mínimo
nacional (Anexo I). Devem apresentar os documentos solicitados abaixo:
I.

Termo de Compromisso Completo (disponível online) impresso e assinado,

II.

Fotocópia do documento de identificação e comprovante de inscrição no CPF do
estudante;

III.

Fotocópia do documento de identificação e comprovante de inscrição no CPF de todos
os integrantes da unidade familiar constantes do Cadastro Socioeconômico. Para os
integrantes menores de 18 anos que não possuam documento de identificação,
apresentar fotocópia da Certidão de Nascimento.
O comprovante de inscrição no CPF dos integrantes da unidade familiar, será
obrigatório apenas para maiores de 16 anos.

IV.

Fotocópia da Carteira de Trabalho do estudante (constando as páginas de foto,
identificação, última página de CONTRATO de trabalho assinado e a seguinte em
branco);
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V.

Fotocópia da Carteira de Trabalho de todos os membros da unidade familiar acima de
18 anos (constando as páginas de foto, identificação, última página de CONTRATO de
trabalho assinado e a seguinte em branco);

VI.

Fotocópia da última Declaração de Imposto de Renda do estudante (com todas as suas
folhas, inclusive o Recibo de Entrega) entregue à Receita Federal. No caso de isenção,
consultar no sitio da Receita Federal e Imprimir, obtido no link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp

VII.

Fotocópia da última Declaração de Imposto de Renda de todos os membros da
unidade familiar acima de 18 anos (com todas as suas folhas, inclusive o Recibo de
Entrega) entregue à Receita Federal. No caso de isenção, consultar no sitio da Receita
Federal
e
Imprimir,
obtido
no
link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp

VIII.
a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

Fotocópia dos comprovantes de remuneração mensal do estudante e de todos os
demais integrantes da unidade familiar, de acordo com as seguintes condições:
Se assalariado: cópia do comprovante de pagamento dos últimos três meses
anteriores à data da inscrição.
Se desempregado, do lar e/ou estudante: em situação de desemprego há mais de
dois anos será obrigatório declaração que não exerce atividade remunerada. (Anexo II)
Se recebe Auxílio Doença ou Seguro Desemprego: apresentar comprovante de
recebimento do benefício ou extrato da fonte pagadora.
Extrato de pagamento de benefício da Previdência Social poderá ser obtido pelo link
https://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml.
No caso de autônomos, “bicos” e/ou outras rendas provenientes de serviços
diversos: Declaração de Rendimento Mensal (valor aproximado) ciente das
penalidades previstas em lei, com assinatura de 2 (duas) testemunhas, (nome
completo e número do CPF e telefone para contato) e que não sejam componentes do
mesmo grupo familiar (Anexo III).
No caso de receber Comissões por vendas, apresentar declaração assinada por quem
paga as comissões.
Se profissional liberal ou prestador de serviços: Declaração Comprobatória de
Percepção de Rendimentos (DECORE) constando rendimentos e retirada de lucros,
numerada e assinada por contador inscrito no CRC ou Guias de Recolhimento do INSS
(GPS) dos últimos 3 meses ou Guias de Recolhimento do ISS, se mensal apresentar
os últimos 3 meses, e se anual apresentar a do ano anterior.
Se sócio proprietário de empresa: Declaração Comprobatória de Percepção de
Rendimentos (DECORE), constando rendimentos e retirada de lucros, numerada e
assinada por contador inscrito no CRC; cópia da declaração do Imposto de Renda
completa de Pessoa Física e de Pessoa Jurídica; e ficha de inscrição e de situação
cadastral (disponível no site da Receita Federal).
Se aposentado ou pensionista: cópia do último comprovante de recebimento de
benefício (holerite ou extrato da fonte pagadora). O extrato bancário não será
considerado como comprovante de pagamento. O Extrato de Pagamento de Benefício
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h)

i)

j)
k)

l)




da
Previdência
Social
poderá
ser
obtido
pelo
link
https://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml.
Se produtor rural: apresentar cópia atualizada da Declaração de Aptidão ao PRONAF
(DAP) e declaração de rendimentos expedida pelo sindicato. Caso não seja associado
ao sindicato fazer a declaração de renda média mensal de próprio punho, com duas
testemunhas constando telefone para contato, sob as penas da lei.
No caso de auxilio de parentes e/ou amigos que não sejam componentes do
mesmo grupo familiar: declaração pelo prestador de auxílio financeiro com assinatura
de 2 (duas) testemunhas , que não sejam componentes do mesmo grupo familiar
(nome completo e número do CPF). (Anexo III)
Se houver renda proveniente de aluguel de imóveis: cópia do contrato de locação
ou declaração original do locatário, constando em ambos o valor mensal. (Anexo III)
Se estiver recebendo pensão alimentícia: apresentar cópia da Sentença Judicial e
ou Declaração assinada pelo responsável do pagamento, constando o valor pago
(Anexo III)
O estudante que se declarar financeiramente independente deverá para efeito de
análise socioeconômica apresentar:
declaração de independência financeira para o estudante com idade de até 24 anos,
assinada pelos pais ou responsáveis (ANEXO VII);
declaração de imposto de renda do pai e da mãe ou responsável.
comprovação da fonte de rendimento para sua sobrevivência.
Entende-se por Estudante Financeiramente Independente aquele que comprovar sua
subsistência autônoma, ou seja, aquele que não recebe nenhuma espécie de auxílio
da família de origem (dinheiro em espécie, pagamento de aluguel, alimentos,
passagens, pensões, vestuário, entre outros), bem como auxílios recebidos
periodicamente.

Observação:
Caso não possua qualquer um dos documentos listados do item 8, verificar os modelos de
declarações (ANEXO II) justificando a situação específica afirmada. As assinaturas das
testemunhas devem vir acompanhadas de contato telefônico, não sendo considerados como
testemunhas os familiares.
Se estudante residente em pensionatos, pensões, repúblicas, moradias estudantis e que
tenham suas despesas atendidas pela unidade familiar, apresentar os documentos da família
de origem.

8.3 Documentos para pleitear o Auxílio Moradia:
I.
Comprovante de residência anterior ao da residência para estudar na UTFPR.
II.
Comprovante de pagamento mensal da moradia onde está residindo para estudar na
UTFPR. Caso o estudante resida em moradia compartilhada, preencher o Anexo IV.
8.4 Documentos para pleitear o Auxílio Instalação:
I.
Comprovante de residência anterior ao da residência para estudar na UTFPR.
II.
Comprovante de pagamento mensal da moradia onde está residindo para estudar na
UTFPR. Caso o estudante resida em moradia compartilhada, preencher o Anexo IV.
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8.5 Documentos para comprovação do Índice de Vulnerabilidade:
I.
Carga horária semanal de aula.
Comprovante de disciplinas matriculadas do semestre vigente no período de inscrição com
carga horária semanal (disponível no portal do aluno). O estudante da Chamada Nominal
poderá entregar o “Requerimento de Matrícula” deferido.
II.
Categoria Cotista / Não Cotista:
Não necessita documentação
III.
Outras Bolsas (Monitoria, PIBID, PIBIC, Estágio, BPM e outras):
Declaração do acúmulo ou não de bolsas conforme Anexos VIII e IX.
IV.
Outro Familiar cursando Graduação:
Comprovante de matrícula.
V.
Graduação anterior do Estudante:
Declaração de não possuir outra graduação, exceto para o estudante do curso técnico
integrado. (Anexo X)
VI.
Condição de Permanência na Residência (Estudante):
Comprovante da situação declarada (ocupação, alugada, financiada, cedida).
VII. Condição de Permanência na Residência (Família):
Comprovante da situação declarada (ocupação, alugada, financiada, cedida).
VIII. Condição de Saúde do Estudante:
Laudo/parecer emitido por profissional da saúde (constando o período de atendimento e
acompanhamento do problema apresentado).
IX.
Condição de Saúde na família do Estudante:
Laudo/parecer emitido por profissional da saúde (constando o período de atendimento e
acompanhamento do problema apresentado).

Observações importantes:
I. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em fotocópias legíveis.
II. Os documentos entregues no ato da inscrição não serão devolvidos ao candidato mesmo
em caso de indeferimento da inscrição.
III. Os prazos e horários constantes nesse Edital são improrrogáveis e não ocorrendo a
entrega de toda documentação mínima obrigatória exigida nos prazos estabelecidos, bem
como a coerência entre dados informados e documentos apresentados, o candidato será
excluído do Processo de Seleção.
IV. O NUAPE poderá, a qualquer tempo, realizar entrevista individual, fazer visita domiciliar ou
solicitar documentos adicionais aos definidos nesse Edital para dirimir quaisquer dúvidas ou
obter esclarecimentos complementares.
V. O prazo de recurso não é destinado a entrega de documentação atrasada, ou seja, que não
foi entregue dentro dos prazos estabelecidos nesse Edital.
9. CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
A seleção e classificação dos candidatos, respeitando os recursos disponíveis, atende,
além da renda per capita, o perfil de vulnerabilidade que considera as condições sociais e
econômicas, relacionadas a alimentação, moradia, saúde e transporte.
Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do Índice de Vulnerabilidade,
com base na soma da pontuação indicada na Tabela 1:
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Continua

Critério
Pontuação
Carga horária semanal de aula:
Até 10 horas semanais no semestre matriculado
5
De 11 à 24 horas semanais no semestre matriculado
10
Igual ou superior a 25 horas semanais no semestre matriculado
15
Categoria Cotista / Não Cotista
Cotista (Sim)
10
Cotista (Não)
0
Outras Bolsas (Monitoria, PIBID, PIBIC, Estágio, BPM e outras)
Outra bolsa (Sim)
0
Outra bolsa (Não)
10
Reside com:
Pais
5
Outros familiares
5
Sozinho
10
Pensionato
15
República
15
Cônjuge e/ou Filhos
20
Número de Integrantes da família:
1 Membro
5
2 Membros
10
3 Membros
15
4 Membros
20
5 ou mais Membros
25
Acima de 0,5 e até 1 salário mínimo
30
Acima de 1,0 e até 1,5 salários mínimos
15
Renda Familiar Per Capita (Anexo I):
Até meio salário mínimo
50
Acima de 0,5 e até 1 salário mínimo
30
Acima de 1,0 e até 1,5 salários mínimos
15
Acima de 1,5 salários mínimos
0
Outro Familiar cursando Graduação:
Outro familiar cursando Graduação (Não)
0
Outro familiar cursando Graduação (Sim)
5
Graduação anterior do Estudante:
Primeira Graduação do Estudante (Sim)
10
Primeira Graduação do Estudante (Não)
0
Condição de Permanência na Residência (Estudante):
Ocupação
20
Alugada
15
Financiada
10
Cedida
5
Própria Quitada
0
Tabela 1 – Pontuação para cálculo do Índice de Vulnerabilidade do candidato.
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Conclusão

Critério
Pontuação
Condição de Permanência na Residência (Família):
Ocupação
20
Alugada
15
Financiada
10
Cedida
5
Própria Quitada
0
Condições de Saúde do Estudante:
Doença, deficiência ou necessidade específica do Estudante
(Sim)
20
Doença, deficiência ou necessidade específica do Estudante
(Não)
0
Condições de Saúde na família do Estudante:
A família do estudante possui alguma situação de deficiência,
10
doença ou necessidades específicas, (Sim)
A família do estudante possui alguma situação de deficiência,
0
doença ou necessidades específicas, (Não)
Distância, forma de deslocamento e local de moradia do Estudante*:
20
Maior dificuldade
10
Média dificuldade
5
Menor dificuldade
Situações atípicas da família *:
Situação na vida do estudante, agravante de vulnerabilidade de
20
acordo com o parecer social do profissional
*A pontuação dos itens Distância, forma de deslocamento e local de moradia do
Estudante e Situações atípicas da família varia conforme as peculiaridades do município
em que se encontra o Câmpus da UTFPR.
Tabela 1 – Pontuação para cálculo do Índice de Vulnerabilidade do candidato.
9.1. Critério de desempate:
Se ocorrer a necessidade de desempate entre dois candidatos que vierem a ocupar
idêntica classificação, adotar-se-á como critério de desempate, sucessivamente: a menor Renda
Familiar Per Capita, maior número de integrantes do grupo familiar e a maior idade do Estudante.
10. PERDA DO DIREITO AO AUXÍLIO ESTUDANTIL
O estudante perderá o direito ao Auxílio Estudantil se não cumprir as normas estabelecidas
no Regulamento do Programa de Bolsa Permanência ao Estudante da UTFPR ou nesse Edital.
11. RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
A relação dos estudantes contemplados com o Auxílio Estudantil será divulgada pela
ASSAE (Assessoria para Assuntos Estudantis da UTFPR) inicialmente com a publicação da lista
preliminar dos selecionados e posteriormente, após a análise dos recursos enviados aos
NUAPEs, com a publicação da lista final dos contemplados em conformidade com a programação
constante do Quadro 3 4 (retificado em 10/08/15).
O requerente do Auxílio Estudantil deve estar ciente de que a lista preliminar dos
selecionados poderá sofrer alterações, com a exclusão e/ou a inclusão de nomes, após a análise
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dos recursos encaminhados aos NUAPEs e posterior publicação das listas unificadas para
veteranos e calouros.

Para os Veteranos de todos Câmpus
Divulgação da
Divulgação dos
Divulgação
da
lista preliminar dos resultados
dos Lista Unificada dos
selecionados
recursos**
veteranos
Até
28/agosto/2015 Até
Até
17/setembro/2015
Até
19/agosto/2015 Até
(retificado
em
10/setembro/2015 Até
11/setembro/2015
10/08/15)
23/setembro/2015
(retificado
em
Até
(retificado em 10/08/15)
10/08/15)
18/setembro/2015
(retificado
em
17/09/15)
Para os Calouros de todos Câmpus.
Divulgação da
Divulgação dos
Divulgação
da
lista preliminar dos resultados
dos Lista Unificada dos
selecionados
recursos**
calouros
Até
17/setembro/2015*
Até
Até
Até
11/setembro/2015*
23/setembro/2015*
18/setembro/2015*
(retificado em 17/09/15)
*datas sujeitas a alterações em consonância com o item 2.3 II deste edital
** para o Câmpus de Dois Vizinhos, os recursos serão acolhidos nos dias 14 e 15/setembro/2015
e os resultados divulgados no dia 18/setembro/2015, conforme especificado nos quadros.
Quadro 3 4 (retificado em 10/08/15) – Cronograma de divulgação dos resultados
11.1 Após a divulgação das listas dos veteranos e dos calouros contemplados e havendo ainda
recurso financeiro da UTFPR disponível serão contemplados os selecionados em Lista de Espera
única englobando os calouros e veteranos de todos os Câmpus por ordem decrescente do Índice
de Vulnerabilidade dos classificados, até que se esgotem os recursos disponíveis na ação 4002
(vide item 6.1) para tal ou até que se esgotem os candidatos desta Lista de Espera.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. O estudante, para participar do processo seletivo ao Auxílio Estudantil, declara ter
conhecimento e aceitar o Regulamento do Programa de Bolsa Permanência ao Estudante da
UTFPR,
disponível
no
site
http://www.utfpr.edu.br/estruturauniversitaria/reitoria/assessorias/assessoria-para-assuntos-estudantis/edital-auxilio-estudantil2015-2/2022-regulamento-do-programa-de-bolsa-permanencia-ao-estudante-da-utfpr , bem como
as instruções estabelecidas no presente Edital.
12.2. Será admitido recurso, devidamente fundamentado com a indicação dos pontos a serem
examinados, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação da lista preliminar dos estudantes
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selecionados de acordo com a avaliação do respectivo Câmpus mediante formulário próprio
entregue pelo estudante, pessoalmente ou por seu representante, ao NUAPE do Câmpus da
UTFPR.
12.3 Será indeferido todo o recurso extemporâneo ou referente a questões que não atendam às
exigências especificadas neste Edital. Em caso de indeferimento do recurso, em hipótese alguma
será aceito pedido de revisão ou novo recurso.
12.4. Os prazos e horários constantes neste Edital são improrrogáveis e a perda de qualquer um
deles implica na perda do respectivo direito.
12.5. As dúvidas e/ou omissões acerca do presente Edital serão dirimidas pela Assessoria para
Assuntos Estudantis, observada a legislação vigente.
12.6. O candidato ao se inscrever no presente Processo de Seleção declara ter conhecimento e
aceitar as normas e condições previstas neste Edital.
12.7. O presente Edital será publicado no site http://www.utfpr.edu.br/estruturauniversitaria/reitoria/assessorias/assessoria-para-assuntos-estudantis em “Editais 2015”.
12.8. O presente Edital e respectivos Anexos serão publicados no site www.utfpr.edu.br com
banner intitulado “Auxílio Estudantil - Saiba como participar”.
12.9. Compõem este Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I – Renda familiar bruta mensal per capita em conformidade com a Portaria Normativa nº
18/MEC, de 11 de outubro de 2012;
ANEXO II – Declaração de não possuir carteira trabalho, atividade remunerada, outras situações;
ANEXO III – Declaração de Origem da Renda;
ANEXO IV – Declaração de Pagamento de Aluguel, Pensão/Pensionato ou Moradia
Compartilhada;
ANEXO V – Declaração Anual de Renda de Atividades Rurais;
ANEXO VI – Modelo Opcional para Produtor Rural;
ANEXO VII – Declaração de Independência dos Pais/Responsáveis;
ANEXO VIII – Declaração de Acúmulo de Bolsa;
ANEXO IX – Declaração de Não Acúmulo de Bolsa e;
ANEXO X – Declaração de Não Possuir outra Graduação.

Curitiba, 19 de junho de 2015.

Profa. Vanessa Ishikawa Rasoto
Prof. Nicolau Afonso Barth
Assessoria para Assuntos Estudantis da Reitoria
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ANEXOS
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ANEXO I – RENDA FAMILIAR BRUTA MENSAL PER CAPITA EM CONFORMIDADE COM A
PORTARIA NORMATIVA Nº – 18/MEC, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012
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ANEXO I – RENDA FAMILIAR BRUTA MENSAL PER CAPITA EM CONFORMIDADE COM A
PORTARIA NORMATIVA Nº – 18/MEC, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012

Art. 7º Em atendimento à Portaria Nº 18/MEC, de 11 de outubro de 2012, a renda familiar bruta
mensal per capita será apurada de acordo com o seguinte procedimento:

I - calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família a que
pertence o estudante, levando-se em conta, no mínimo, os três meses anteriores à data de
inscrição do estudante;

II - calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos apurados após a aplicação do disposto no
inciso I do caput; e

III - divide-se o valor apurado após a aplicação do disposto no inciso II do caput pelo número de
pessoas da família do estudante.

§ 1º No cálculo referido no inciso I do caput serão computados os rendimentos de qualquer
natureza percebidos pelas pessoas da família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles
provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis e imóveis.

§ 2º Estão excluídos do cálculo de que trata o §1º:
I - os valores percebidos a título de:
a) auxílios para alimentação e transporte;
b) diárias e reembolsos de despesas;
c) adiantamentos e antecipações;
d) estornos e compensações referentes a períodos anteriores;
e) indenizações decorrentes de contratos de seguros;
f) indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial; e

II - os rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas:
a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;
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c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados;
d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem;
e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à
população atingida por desastres, residente em Municípios em estado de calamidade pública ou
situação de emergência; e
f) demais programas de transferência condicionada de renda implementados por Estados, Distrito
Federal ou Municípios;

Para termos deste Edital, entende-se por:
1- Família: a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por
outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por
aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio;

2- Morador: a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele reside na data
de inscrição do estudante no Processo;

3- União Estável: a entidade familiar caracterizada como a união estável entre o homem e a
mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo
de constituição de família, nos termos do art. 1723 do Código Civil.
§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1521 do Código
Civil, sendo que as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar,
constituem concubinato.
§ 2º Não há necessidade de demonstrar ou comprovar coabitação, como requisito essencial, para
fins de caracterizar união estável, podendo inclusive ser utilizada prova ainda que meramente
testemunhal

não

amparada

por

início

de

prova

documental.

§ 3º Não existe limitador temporal para o reconhecimento da união estável, nos termos dispostos
na

Constituição

Federal,

no

Código

Civil

e

na

Lei

9278/96.

§ 4º A união entre pessoas do mesmo sexo tem a aplicação das mesmas regras e consequências
válidas para a união heteroafetiva.
§ 5º A mera declaração, para os fins deste edital, firmada pelo candidato convivente juntamente
com 02 (duas) testemunhas, é suficiente para comprovar união estável.
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR CARTEIRA TRABALHO, ATIVIDADE
REMUNERADA, OUTRAS SITUAÇÕES

20

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Assessoria para Assuntos Estudantis

PR

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR CARTEIRA TRABALHO, ATIVIDADE
REMUNERADA, OUTRAS SITUAÇÕES
Eu, ___________________________________________________________, documento de
identificação nº _______________, órgão expedidor __________, UF __________, CPF nº
_______________, residente na (rua, av., etc.)__________________________________
_______________________________________________,

nº

______,

complemento

_____________________________________, bairro: ______________________, na cidade de
_______________________________________, CEP ____________, contato pelo(s) telefone(s)
(___) _______________, (___) _______________, DECLARO:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Por ser expressão da verdade, firmo o presente.
Local e Data:____________________,________/______/2015.

Assinatura do Declarante
Testemunha 1: ______________________________________ Telefone: __________________
Nome Legível: ____________________________ RG:________________ CPF: _____________
Testemunha 2: ______________________________________ Telefone: __________________
Nome Legível: ____________________________ RG:________________ CPF: _____________

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e
multa, se o documento é particular.
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ORIGEM DA RENDA

22

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Assessoria para Assuntos Estudantis

PR

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ORIGEM DA RENDA

Eu, ____________________________________________________, documento de identificação
nº _______________, órgão expedidor __________, UF __________, CPF nº _______________,
residente na ___________________________________________
_______________________________________________,

nº

______,

complemento

_____________________________________, bairro: ______________________, na cidade de
_______________________________________, CEP ____________, contato pelo(s) telefone(s)
(___) _______________, (___) _______________, DECLARO:

Que pago pensão para _________________________________________
(nome do estudante), desde _______________ (data), no valor de R$
____________________.

Que recebo pensão de _________________________________________
(nome de quem paga pensão e vínculo, desde _______________ (data), no
valor de R$ ____________________.

Que exerço o trabalho de ________________________________________
(descrever atividade) sem vínculo empregatício, desde _______________
(data),
obtendo
a
remuneração
média
mensal
de
R$
____________________.

Que tenho renda proveniente de locação de imóvel situado na cidade de
______________________,
localizado
na
Rua
___________________________
pelo
valor
mensal
de
R$
_________________ desde ______________ (data).

Que o vendedor ___________________________________ (nome do
estudante ou familiar) recebe a média mensal de R$ _____________
mensais de comissão por vendas de ____________________________.
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Que presto auxílio financeiro para _________________________________
(nome do estudante) no valor de R$ _________________ sendo que com
ele possuo o vínculo de _____________.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Local e Data:____________________,________/______/2015.

Assinatura do Declarante

Testemunha 1: ______________________________________ Telefone: __________________
Nome Legível: ____________________________ RG:________________ CPF: _____________
Testemunha 2: ______________________________________ Telefone: __________________
Nome Legível: ____________________________ RG:________________ CPF: _____________

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e
multa, se o documento é particular.
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, PENSÃO/PENSIONATO OU
MORADIA COMPARTILHADA
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, PENSÃO/PENSIONATO OU
MORADIA COMPARTILHADA
Eu,__________________________________________________________________________,
(Nome do locador/proprietário do imóvel do imóvel ou proprietário de
pensão/pensionato) documento de identificação nº ________________, CPF nº
________________, residente e domiciliado(a) na cidade de _____________________à
rua________________________________ declaro, para os devidos fins, que alugo para
____________________________________ o imóvel/vaga de minha propriedade e sob minha
responsabilidade, situado na cidade de ____________________________________________, à
rua ___________________________________________desde______________pelo valor de R$
_______________mensais.

PARA PREENCHIMENTO EM CASO DE MORADIA COMPARTILHADA
O valor referente ao aluguel do imóvel acima descrito é dividido entre________(n°) estudantes cujos
nomes e CPF são listados a seguir:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Declaro ainda a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste instrumento, estando
ciente que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes
implicam na exclusão do(a) estudante(a)___________________________________do Auxílio
Estudantil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Local e Data:____________________,________/______/2015.
____________________________________________________
Assinatura do(a) Declarante
Testemunha 1: ______________________________________ Telefone: __________________
Nome Legível: ____________________________ RG:________________ CPF: _____________
Testemunha 2: ______________________________________ Telefone: __________________
Nome Legível: ____________________________ RG:________________ CPF: _____________
*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e
multa, se o documento é particular.
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ANEXO V – DECLARAÇÃO ANUAL DE RENDA DE ATIVIDADES RURAIS
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ANEXO V – DECLARAÇÃO ANUAL DE RENDA DE ATIVIDADES RURAIS

Declaramos para fins de comprovação de renda proveniente das atividades rurais, objeto da
solicitação de análise socioeconômica do estudante: __________________________________,
junto à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), que a renda do grupo familiar é
composta conforme demonstrativo abaixo:

1) Localização da(s) propriedade(s):
_____________________________________________________________________________
2) Número de pessoas que provêm seu sustento na (s) propriedade(s) acima: ______________
3) Período de referência: _______ (mês/ano) ______ a ____________(mês/ano)___________
4) A condição de exploração é: ( ) Propriedade própria ( ) Propriedade cedida ( ) Arrendamento
( ) Parceiro
( ) Assentamento
( ) Outros: _____________________
5) Área total do imóvel: _________ hectares.
Continua

6) Descrição da comercialização realizada por meio do Bloco de Produtor:
Produtos:
Produção anual
Receita Bruta
(-) Custos da
Receita Líquida
(Descrição
dos (quantidade: sacas Anual: (em R$) Produção:
(em Anual: (em R$)
produtos)
kg, ton.)
R$)
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Conclusão

6) Descrição da comercialização realizada por meio do Bloco de Produtor:
Produtos:
Produção anual
Receita Bruta
(-) Custos da
Receita Líquida
(Descrição
dos (quantidade: sacas Anual: (em R$) Produção:
(em Anual: (em R$)
produtos)
kg, ton.)
R$)

Nota: As informações acima condizem com a movimentação verificada no(s) Bloco(s) de
Produtor. Poderão ser deduzidos custos com produção tais como: gastos com insumos utilizados
na produção (sementes, adubos, herbicidas, inseticidas, entre outros), custos com mão de
obra/maquinário terceirizado para o plantio, manutenção e colheita, alimentação de gado
leiteiro/corte.
___________________________________________________________________
Nome, assinatura do profissional e carimbo sindicato/órgão público
Local e Data__________________________ , ____ de _______________de______.

Testemunha 1: ______________________________________ Telefone: __________________
Nome Legível: ____________________________ RG:________________ CPF: _____________
Testemunha 2: ______________________________________ Telefone: __________________
Nome Legível: ____________________________ RG:________________ CPF: _____________

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e
multa, se o documento é particular.
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ANEXO VI – MODELO OPCIONAL PARA PRODUTOR RURAL
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ANEXO VI – MODELO OPCIONAL PARA PRODUTOR RURAL
DESCRIÇÃO DAS RENDAS NÃO MOVIMENTADAS NO BLOCO DE PRODUTOR RURAL:
Produtos: (Descrição dos produtos)

Valor Líquido anual: (R$ - deduzidos os custos)

Total da Renda Anual:
Nota: Deverão ser declaradas todas as rendas informais, tais como: vendas de produtos,
trabalhos informais na agricultura, entre outros.
Renda média mensal R$ _______________________.

Local e Data__________________________ , ____ de _______________de______.

_________________________________________________________________
Nome e assinatura do Declarante
Testemunha 1: ______________________________________ Telefone: __________________
Nome Legível: ____________________________ RG:________________ CPF: _____________
Testemunha 2: ______________________________________ Telefone: __________________
Nome Legível: ____________________________ RG:________________ CPF: _____________

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e
multa, se o documento é particular.
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DOS PAIS/RESPONSÁVEIS DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA
DO (A) ESTUDANTE (A)
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DOS PAIS/RESPONSÁVEIS DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA
DO (A) ESTUDANTE (A)
Eu , ____________________________________________________ (nome do pai/mãe ou
responsável), documento de identificação nº ____________________, órgão expedidor
__________, UF __________, CPF nº ______________________________________, residente
na

_________________________________________________________

_________________,

complemento

______________________,

,

nº

_____________________________________,

bairro:

na cidade de _______________________________________,

UF________,CEP ____________, contato pelo(s) telefone(s) (___) _______________, (___)
_______________ , declaro que não contribuo com dinheiro em espécie, pagamento de aluguel,
alimentos, passagens, pensões, vestuário, entre outros, bem como auxílios pagos periodicamente
à

________________________________________

(nome

do

estudante)

desde__________________.
Declaro ainda, inteira responsabilidade pelas informações contidas neste instrumento, estando
ciente que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes
implicam

na

exclusão

do

(a)

estudante

(a)

_____________________________________________do Auxílio Estudantil da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná.

Local e Data:____________________,________/______/2015.

___________________________________________________________________________
Assinatura do (a) declarante (pai/mãe ou responsáveis)
Obs. O estudante deverá entregar uma declaração do pai e outra da mãe ou do único responsável.

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e
multa, se o documento é particular.
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE BOLSA
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE BOLSA

Eu,
_____________________________________________________________________,
registro acadêmico nº____________________, CPF nº ___________________, estudante do
curso
de
________________________________________________,
da
Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, declaro para os devidos fins, que recebo bolsa acadêmica nesta
universidade, conforme relacionado abaixo.
Declaro estar ciente que poderei responder civil, administrativa e criminalmente pelas
informações prestadas.

Local e Data _____________________, ______de _____________de 20___

_______________________________________________
Assinatura do estudante

Nome da Bolsa

Data de Início e Término

Valor R$

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e
multa, se o documento é particular.
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE BOLSA
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE BOLSA
Eu, ___________________________________________________________________, registro
acadêmico nº _______________, CPF nº _________________, estudante do curso de
____________________________________________________________,

da

Universidade

Tecnológica Federal do Paraná, declaro para os devidos fins, que não recebo bolsa acadêmica
ou Auxílio Estudantil de qualquer espécie (Iniciação Científica, PIBID, PET, Monitoria, etc), nesta
universidade.
Declaro estar ciente que poderei responder civil, administrativa e criminalmente pelas
informações prestadas.

Local e Data _____________________, ______de _____________de 20___

____________________________________________
Assinatura do estudante

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e
multa, se o documento é particular.
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ANEXO X – DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR OUTRA GRADUAÇÃO
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ANEXO X – DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR OUTRA GRADUAÇÃO

Eu, ___________________________________________________________________, registro
acadêmico nº _______________, CPF nº _________________, estudante do curso de
____________________________________________________________,

da

Universidade

Tecnológica Federal do Paraná, declaro para os devidos fins, que não possuo outro Curso de
Graduação concluído.
Declaro estar ciente que poderei responder civil, administrativa e criminalmente pelas
informações prestadas.

Local e Data _____________________, ______de _____________de 20___

____________________________________________
Assinatura do estudante

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e
multa, se o documento é particular.
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