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PROCESSO Nº 23106.004565/2021-16

 

 

 

EDITAL Nº 003/2021 referente ao 2º semestre/2020

 
 

INSCRIÇÃO PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL

 

O Decano de Assuntos Comunitários no uso de suas atribuições legais, torna público as inscrições para o
Auxílio Alimentação Emergencial, com a finalidade de garantir segurança alimentar para estudantes de
graduação da Universidade de Brasília (UnB) em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A adoção de
estratégia emergencial para alimentação emergencial é justificada pelas medidas estabelecidas para o
controle da Covid-19, caracterizada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 11 de
março de 2020, que afetou diretamente o funcionamento dos restaurantes universitários da UnB.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Auxílio Alimentação Emergencial tem caráter temporário e visa suprir a necessidade alimentar dos
estudantes de graduação e em situação de vulnerabilidade socioeconômica durante o período de suspensão
do funcionamento do Restaurante Universitário (RU), decorrente da pandemia pelo Covid-19, para o
segundo semestre letivo de 2020.

2. DA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão realizadas do dia 18/01/2021 a 05/02/2021 pelo Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas (SIGAA) que pode ser acessado em sig.unb.br, menu “Bolsas”. Em caso de
dúvidas, consultar orientações em: http://portalsig.unb.br/images/Manuais/Manual_Portal_do_Discente_-
_Aba_Bolsas1.pdf.

2.2. O estudante deverá:

i. Acessar o SIGAA,

ii. Aderir ao cadastro único e anexar a documentação comprobatória,

iii. Se inscrever clicando na aba “Bolsas” --> “Solicitação de Bolsas” --> “Solicitação de Bolsa Auxílio
Alimentação Emergencial”.

2.3. Deverão ser apresentados documentos básicos de identificação e comprovação de renda ou ausência de
renda de todos os integrantes do grupo familiar, bem como documentação comprobatória referente a situação
de moradia e saúde.

i. O detalhamento da documentação consta no ANEXO 1 deste Edital e no vídeo disponível em
http://www.dds.dac.unb.br/index.php/documentacao-comprobatoria

ii. O detalhamento sobre como criar PDFs de documentos pelo celular ou pelo computador para inserção
no SIGAA está disponível em: https://youtu.be/HXEPv-GkHJE (celular);
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https://youtu.be/rUTKzSrWIcQ (computador)

2.4. Em caso de dúvidas, o estudante deverá entrar em contato com a DDS encaminhando e-mail para
sps@unb.br.

2.5. Em caso de erro no sistema deverá proceder com a captura da tela (print screen) para efeitos de
comprovação e encaminhar para saa@unb.br, com cópia para dds@unb.br

 

3. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

3.1 São critérios de participação:

i. estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial da UnB;

ii. ter renda familiar bruta per capita de até um salário mínimo e meio;

iii. realizar a inscrição pelo SIGAA, conforme o disposto no item 2.2;

 

4. DO NÚMERO DE VAGAS E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

4.1. O número de vagas será informado após o término das inscrições.

4.2. A pontuação total para fins de classificação será composta pela soma da pontuação ponderada referente a
renda do grupo familiar (40%) e os critérios de natureza social (60%), considerando para esta segunda
porcentagem os seguintes aspectos: turno do curso, identidade de gênero, nacionalidade, UF/região de
proveniência, egresso de escola pública, se é participante do sistema de cotas raciais, vestibular indígena,
situação de moradia do estudante e do grupo familiar, se o estudante é pessoa com deficiência.

4.3. Para efeito de classificação neste edital, o estudante deverá informar a renda bruta de cada integrante do
grupo familiar.

4.3.1 Considera-se como renda toda remuneração obtida por pessoa física ou jurídica. Em relação à pessoa
física, a renda pode ser auferida por meio do emprego formal (carteira assinada ou serviço público) ou pelo
trabalho informal (ex: autônomo, freelancer, motoristas de aplicativos, motoboys, músicos e alguns
prestadores de serviço como faxineira, pintor, frentista, dentre outros) os quais não possuem vínculo
empregatício ou carteira assinada. Além desses, a renda do grupo familiar também pode ser auferida por
meio de prestação de serviço de profissionais liberais (ex: médico, dentista, psicólogo, advogado, contador,
coach e outros) bem como por meio da renda de aluguel de imóveis; benefícios sociais (ex: Programas como
o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros de transferência de renda dos entes
federativos); bolsas acadêmicas; auxílios da assistência estudantil (com exceção do Programa Moradia
Estudantil nas modalidades pecúnia e transporte); seguro-desemprego e outros benefícios de caráter
temporário; pensão alimentícia; ajuda de terceiros; dentre outros.

 

4.4. O critério de desempate será a menor renda familiar per capita.

https://youtu.be/rUTKzSrWIcQ


15/01/2021 SEI/UnB - 6203394 - Edital

https://sei.unb.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6944956&infra_sistema=100… 3/3

 

5. DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento do auxílio alimentação emergencial consiste em parcelas mensais fixas a serem pagas até o
término do segundo semestre letivo de 2020, podendo ser prorrogadas à critério da administração.

5.2. Os pagamentos serão suspensos caso ocorra a reabertura do Restaurante Universitário.

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. O resultado final será divulgado no dia 12/02/2020.

6.2. Não haverá etapa de recurso e assinatura de termo de concessão de vaga tendo em vista que o
ranqueamento dos inscritos será automático, a partir das informações prestadas pelo/pela estudante com
relação à renda do grupo familiar e demais informações contidas no cadastro único do SIGAA.

6.3 A DDS poderá, a qualquer tempo, solicitar outras informações que julgar necessárias no sentido de
confirmar a veracidade das informações prestadas pelo estudante, ou a complementação da documentação
apresentada no SIGAA.

6.3.1 O estudante terá o prazo de 10 dias úteis para apresentar as informações ou documentações solicitadas
pela DDS. O não cumprimento dessa condição acarretará no desligamento do estudante do acesso ao auxílio;

6.3.2 Informações falsas e/ou omissão de dados e documentos acarretarão na solicitação de restituição do
recurso ao erário.

 

Documento assinado eletronicamente por Ileno Izidio da Costa, Decano(a) do Decanato de Assuntos
Comunitários, em 15/01/2021, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6203394 e
o código CRC 46F76A06.

Referência: Processo nº 23106.004565/2021-16 SEI nº 6203394



ANEXO 1 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA  

 

 
1. Documentação de identificação pessoal do estudante e demais integrantes do grupo 
familiar 
 
 
1.1 RG . Para menores de 18 anos, caso não possua RG, certidão de nascimento. 
1.2 CPF - obrigatório para todos os integrantes do grupo familiar. A ausência de CPF impede 
o cadastro do integrante no Sistema. O CPF pode ser solicitado pelo site da Receita Federal. 
 

 
 

 
1.2 Certidão de óbito em casos de pai/mãe falecido(s) ou mantenedor do grupo familiar. 
 
 
2. Comprovantes de Renda do estudante e demais integrantes do grupo familiar 
 
 
2.1 Declaração de Imposto de Renda (maiores de 18 anos) 
 
 
Caso não declare imposto de renda: acessar o link 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp e 
preencher os dados solicitados referente ao último ano/ exercício vigente. Anexar o print da 
tela com a mensagem “sua declaração não consta da base de dados da receita federal” 
 
 
Caso declare imposto de renda: anexar o recibo e a declaração de imposto de renda completa 
(todas as páginas) 
 
 
2.2 Carteira de trabalho (maiores de 18 anos) 
 
 
Página da foto, qualificação civil e página "contrato de trabalho" (último registro de trabalho 
e a próxima página em branco) 
 
 
Ausência de carteira de trabalho: apresentar declaração conforme modelo do edital 
 
 
2.3 Caso o estudante ou alguém do grupo familiar não possua renda 
 
 



Extratos bancários dos 3 últimos meses + declaração de não possuir renda conforme modelo 
do edital. Na ausência de extrato por não possuir conta bancária, apresentar certidão negativa 
do banco central: https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS 
 
 
2.4 Pensão Alimentícia (no caso de pais separados) 
 
 
Para os que recebem pensão alimentícia: sentença de separação com o valor descrito ou 
contracheque ou extrato bancário ou declaração redigida e assinada pelo responsável legal 
conforme modelo do edital 
 
 
Para os que não recebem pensão alimentícia: Declaração de não recebimento de pensão 
alimentícia redigida e assinada pelo responsável legal conforme modelo do edital 
 
 
2.5 Trabalhador formal do setor privado, servidor público ou empregado público efetivo 
 
 
Três últimos contracheques 
 
 
2.6 Trabalhador autônomo ou informal 
 
 
Declaração de renda conforme modelo do edital + três últimos extratos bancários ou, na 
ausência de extrato por não possuir conta bancária, apresentar certidão negativa do banco 
central: https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS 
 
 
2.7 Ajuda recebida de terceiros que não compõem o grupo familiar 
 
 
Declaração, conforme modelo do edital, redigida por quem repassa o recurso informando o 
valor + cópia do RG do declarante 
 
 
2.8 Dono de microempresa 
 
 
Declaração de rendimento conforme modelo do edital ou pró labore + extratos bancários dos 
últimos três meses 
 
 
2.9 Rendimentos de aluguel 
 
 
Contrato de locação com o valor expresso ou declaração do proprietário + cópia do 
documento oficial de identidade com foto ou assinatura reconhecida em cartório; 



 
 
2. 10 Poupança e economia pessoal 
 
 
Extrato bancário dos três últimos meses. 
 
 
2.11 Atividade rural 
 
 
Declaração do Imposto Territorial Rural - ITR + declaração de rendimento ou Declaração 
do Sindicato Rural da região sobre atividade exercida e renda mensal 
 
 
2.12 Atividade rural/ indígenas, quilombolas e assentados 
 
 
Declaração de rendimento, conforme modelo do edital 
 
 
2.13 Benefícios do INSS 
 
 
Extrato do último mês de recebimento do benefício 
 
 
2.14 Desempregados com recebimento de seguro-desemprego 
 
 
Espelho do recebimento do benefício com o valor do benefício a ser pago e em quantas 
parcelas 
 
 
2.15 Recebimento de bolsa acadêmica ou de pós-graduação 
 
 
Declaração de recebimento da bolsa com o respectivo valor emitida pelo órgão competente 
 
 
2.16 Benefícios da assistência social 
 
 
Último comprovante de recebimento do benefício com o respectivo valor; 
 
 
2.17 Estágio remunerado e/ou jovem aprendiz 
 
 



Comprovante de recebimento da bolsa ou contrato de estágio vigente, desde que o valor 
esteja descrito no documento. 
 
 
3. Comprovantes de renda do estudante estrangeiro, além do que já foi especificado no 
item 2 
 
 
3.1 Relatório do Banco Central do Brasil relativo às operações de câmbio: 
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato 
 
 
3.2 Extratos bancários de todas as contas correntes e contas poupanças em nome do estudante 
em todos os bancos nos quais o estudante tenha conta e que conste no relatório individual do 
CCS) referente aos últimos 6 meses. 
 
 
3.3 Declaração da embaixada informando se recebem ou não algum bolsa/auxílio financeiro 
(não se aplica a estudantes refugiados). 
 
 
4. Situação de saúde do estudante e do grupo familiar 
 
 
4.1 Doenças crônicas, graves e Pessoa com Deficiência (PCD) 
 
 
Relatório ou laudo médico ou psicológico, com o número da CID 
 
 
5. Escolaridade do estudante que pleiteia vaga nos programas 
 
 
5.1 Estudante graduado 
 
 
Diploma de graduação 
 
 
6. Moradia do estudante e do grupo familiar 
 
 
6.1 Comprovante de residência do estudante e do grupo familiar 
 
 
Conta de água e de luz 
 
 
6.2 Imóvel próprio quitado (zona urbana) 
 



 
IPTU ou contrato de compra e venda ou cessão de direitos 
 
 
6.3 Imóvel próprio quitado (zona rural) 
 
 
ITR ou contrato de compra e venda ou cessão de direitos 
 
 
6.4 Imóvel próprio em aquisição 
 
 
Boleto de pagamento do financiamento 
 
 
6.5 Imóvel alugado 
 
 
Aluguel formal: Contrato de aluguel vigente  
 
 
Aluguel informal: Declaração do locador, conforme modelo do edital, com informações do 
valor cobrado e endereço do imóvel alugado + cópia do documento de identidade com foto 
do declarante ou assinatura reconhecida em cartório + documento que comprove que o 
locador é o responsável pelo imóvel 
 
 
Contrato de aluguel vigente e declaração do locatário informando que o estudante reside 
naquele imóvel, com cópia do documento de identidade com foto do declarante ou assinatura 
reconhecida em cartório + documento que comprove que o locador é o responsável pelo 
imóvel; no caso de imóvel alugado por terceiros 
 
 
6.6 Imóvel cedido ou moradia de favor 
 
 
Declaração do cedente, conforme modelo do edital + cópia do documento de identidade com 
foto do declarante ou assinatura reconhecida em cartório + documento que comprove que o 
locador é o responsável pelo imóvel. 
 
 
6.7 Assentamento 
 
 
Comprovante/declaração da situação informada ou Contrato de Concessão de Uso (CCU) ou 
Título de Domínio (TD) ou Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (DAP/PRONAF). 
 
 



6.8 Aldeia Indígena 
 
 
Declaração de liderança indígena ou órgão oficial (FUNAI) sobre residência do estudante e 
grupo familiar ou Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (DAP). 
 
 
6.9 Ocupação irregular 
 
 
Cessão de direitos ou comprovante/declaração da situação informada 
 
 
6.10 Moradia com risco de remoção sub judice 
 
 
Decisão judicial ou notificação de órgão público responsável sobre a determinação da 
desocupação da área 
 
 
6.11 Situação de rua 
 
 
Declaração de atendimento emitida pelo Centro de Referência para População em Situação 
de Rua (Centro Pop) ou autodeclaração do estudante. 
 

 

  



ANEXO 2  

DECLARAÇÃO DE RENDA 

Trabalhador Autônomo ou no Exercício de Atividade Informal 

  

Eu,                                                                                                                              inscrito(a) 

no CPF sob o nº              .         .         -         , RG nº                                       , residente e 

domiciliado(a)na                                              declaro para os devidos fins que exerço a atividade 

de                                                                                                                      e recebo um valor 

mensal de aproximadamente R$(____________________________ Reais). 

  

Estou ciente das condições estabelecidas neste Edital para participar dos Programas de 

Assistência Estudantil e das normas e resoluções vigentes na UnB. 

As informações prestadas pelo estudante no processo de Avaliação Socioeconômica, bem 

como a documentação apresentada, serão de inteira responsabilidade do estudante, sob pena de 

responder aos artigos 297- 299 do Código Penal Brasileiro. 

A identificação de fraude de informações ou falsificação de documentação por parte do 

estudante veda a sua candidatura aos Programas de Assistência Estudantil por dois anos e 

poderá levar a sanções administrativas e judiciais cabíveis. 

Por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente. 

Brasília,      de                       de      

       

__________________________________ 

 Assinatura 

(conforme documento de identidade) 

  



 ANEXO 3 

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR RENDA 

  

Eu,                                                                                                                                 , 

inscrito(a) no CPF sob o nº           .         .         -  , RG nº, residente e domiciliado(a) 

na_____________________________________________________, declaro para os devidos 

fins que NÃO exerço qualquer atividade formal ou informal remunerada. Informo ainda o(s) 

mantenedor(es) do grupo familiar e respectivas atividades remuneradas: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

Estou ciente das condições estabelecidas neste Edital para participar dos Programas de 

Assistência Estudantil e das normas e resoluções vigentes na UnB. 

As informações prestadas pelo estudante no processo de Avaliação Socioeconômica, bem 

como a documentação apresentada, serão de inteira responsabilidade do estudante, sob pena de 

responder aos artigos 297- 299 do Código Penal Brasileiro. 

A identificação de fraude de informações ou falsificação de documentação por parte do 

estudante veda a sua candidatura aos Programas de Assistência Estudantil por dois anos e 

poderá levar a sanções administrativas e judiciais cabíveis. 

Por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente.  

Brasília,      de                      de           . 

 ______________________________________ 

Assinatura 

(Conforme documento de identidade) 

  



ANEXO 4  

DECLARAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

  

  

Eu,(nome do responsável legal)________________________________ inscrito(a) no 

CPF sob o nº         .         .         -        ,RG n. ________________ , residente e domiciliado(a) 

no endereço______________________________________________ declaro para os devidos 

fins que RECEBO pensão alimentícia em favor do(s) filho(a)(s) Nome(s): Valor:                                   

R$___________(_______________________reais). 

Estou ciente das condições estabelecidas neste Edital para participar dos Programas de 

Assistência Estudantil e das normas e resoluções vigentes na UnB. 

As informações prestadas pelo estudante no processo de Avaliação Socioeconômica, bem 

como a documentação apresentada, serão de inteira responsabilidade do estudante, sob pena de 

responder aos artigos 297- 299 do Código Penal Brasileiro. 

A identificação de fraude de informações ou falsificação de documentação por parte do 

estudante veda a sua candidatura aos Programas de Assistência Estudantil por dois anos e 

poderá levar a sanções administrativas e judiciais cabíveis. 

Por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente. 

  

Brasília,                , de                                    de. 

  

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

(Conforme documento de identidade) 

  



ANEXO 5 

DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBER PENSÃO ALIMENTÍCIA 
  

  

Eu,_________________________________________________ (nome do responsável 

legal), inscrito(a) no CPF sob o nº            .          .        -          , RG nº                                                      

,residente e domiciliado(a) no endereço 

_________________________________________________declaro para os devidos fins que 

NÃO RECEBO pensão alimentícia ou qualquer auxílio financeiro em favor de (nome do(a)(s) 

filho(a)(s)):__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Estou ciente das condições estabelecidas neste Edital para participar dos Programas de 

Assistência Estudantil e das normas e resoluções vigentes na UnB. 

As informações prestadas pelo estudante no processo de Avaliação Socioeconômica, bem 

como a documentação apresentada, serão de inteira responsabilidade do estudante, sob pena de 

responder aos artigos 297- 299 do Código Penal Brasileiro. 

A identificação de fraude de informações ou falsificação de documentação por parte do 

estudante veda a sua candidatura aos Programas de Assistência Estudantil por dois anos e 

poderá levar a sanções administrativas e judiciais cabíveis. 

Por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente. 

Brasília,        de                       de                  . 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

(Conforme documento de identidade) 

  



ANEXO 6 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 
Imóvel Cedido 

Eu, __________________________________________________(nome do cedente), 

inscrito(a) no CPF sob o nº          .         .         -  , RG nº _____________ residente e domiciliado(a) 

na _____________________________________________ (endereço do cedente) declaro para 

os devidos fins que cedi o imóvel localizado na 

_______________________________________________________(endereço do 

beneficiário) para 

________________________________________________________(nome do beneficiário) 

inscrito(a) no CPF sob o nº  __________________, RG nº __________________ por um 

período de _____________________________(especificar tempo ou informar tempo 

indeterminado). Estou ciente das condições estabelecidas neste Edital para participar dos 

Programas de Assistência Estudantil e das normas e resoluções vigentes na UnB. 

As informações prestadas pelo estudante no processo de Avaliação Socioeconômica, bem 

como a documentação apresentada, serão de inteira responsabilidade do estudante, sob pena de 

responder aos artigos 297- 299 do Código Penal Brasileiro. 

A identificação de fraude de informações ou falsificação de documentação por parte do 

estudante veda a sua candidatura aos Programas de Assistência Estudantil por dois anos e 

poderá levar a sanções administrativas e judiciais cabíveis. 

Por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente. 

Brasília,          de,                de            . 

 __________________________________________ 

Assinatura do cedente* 

 ____________________________________________ 

Assinatura do beneficiário  

*Acrescentar a esta declaração cópia do documento de identidade com foto do declarante 

ou reconhecer assinatura em cartório. 

  



ANEXO 7 

DECLARAÇÃO DE ALUGUEL INFORMAL 
  

Eu,_______________________________________________(nome do proprietário), 

inscrito(a) no CPF sob o nº          .         .         -       , RG nº ____________, residente e 

domiciliado(a) na___________________________________________ (endereço do 

proprietário) declaro para os devidos fins que aluguei o imóvel localizado na 

_________________________________________________________(endereço do imóvel 

alugado) pelo valor de: R$ ____________________________________ 

para_______________________________________________________________ (nome do 

locatário) inscrito(a) no CPF sob o nº         .            -          RG nº                                             pelo 

período de ____________________________(especificar tempo ou informar tempo 

indeterminado) a partir da data ________________________. 

As informações prestadas pelo estudante no processo de Avaliação Socioeconômica, bem 

como a documentação apresentada, serão de inteira responsabilidade do estudante, sob pena de 

responder aos artigos 297- 299 do Código Penal Brasileiro. 

Estou ciente de que a identificação de fraude de informações ou falsificação de 

documentação por parte do estudante veda a sua candidatura aos Programas de Assistência 

Estudantil por dois anos e poderá levar a sanções administrativas e judiciais cabíveis. 

Por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente. 

  

Brasília,        , de,                 de              . 

  

____________________________________________ 

Assinatura do proprietário* 

 ____________________________________________ 

Assinatura do locatário 

*Acrescentar a esta declaração cópia do documento de identidade com foto do declarante 

ou reconhecer assinatura em cartório.  



ANEXO 8 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 
Moradia com Outros (“de favor”) 

Eu,____________________________________________________________(nome do 

cedente), inscrito(a) no CPF sob o nº         .       .       -  , RG nº______________, residente e 

domiciliado(a) na __________________________________________ (endereço do cedente) 

declaro para os devidos fins que__________________________________ 

________________________ (nome do beneficiário) inscrito(a) no CPF sob o nº 

___________________, RG nº ____________ mora em meu endereço /residência por um 

período de                                                                   (especificar tempo ou informar tempo 

indeterminado). Estou ciente das condições estabelecidas neste Edital para participar dos 

Programas de Assistência Estudantil e das normas e resoluções vigentes na UnB. 

As informações prestadas pelo estudante no processo de Avaliação Socioeconômica, bem 

como a documentação apresentada, serão de inteira responsabilidade do estudante, sob pena de 

responder aos artigos 297- 299 do Código Penal Brasileiro. 

A identificação de fraude de informações ou falsificação de documentação por parte do 

estudante veda a sua candidatura aos Programas de Assistência Estudantil por dois anos e 

poderá levar a sanções administrativas e judiciais cabíveis. 

Por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente.  

Brasília,        de                      de               . 

 

__________________________________ 

Assinatura do cedente* 

 

_______________________________________ 

Assinatura do beneficiário 

  

*Acrescentar a esta declaração cópia do documento de identidade com foto do declarante 

ou reconhecer assinatura em cartório. 

  



 

ANEXO 9 

DECLARAÇÃO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE NA PÓS-GRADUAÇÃO 
  

Eu,___________________________________________________, inscrito(a) no CPF 

sob o nº         .        .      -       , RG nº ________________, matrícula ______________ declaro 

estar matriculado, na Universidade de Brasília, no curso de: 

(   ) Mestrado no curso                                                                                                     . 

(   ) Doutorado no curso                                                                                                      . 

 Declaro ainda já ter concluído os cursos de: 

( ) Mestrado no curso _________________________, na instituição de 

ensino________________________________________________________. 

( ) Doutorado no curso___________________________, na instituição de 

ensino___________________________________________________________. 

(   ) Não possuo formação em outro mestrado nem em outro doutorado. 

Estou ciente das condições estabelecidas neste Edital para participar dos Programas de 

Assistência Estudantil e das normas e resoluções vigentes na UnB. 

As informações prestadas pelo estudante no processo de Avaliação Socioeconômica, bem 

como a documentação apresentada, serão de inteira responsabilidade do estudante, sob pena de 

responder aos artigos 297- 299 do Código Penal Brasileiro. 

A identificação de fraude de informações ou falsificação de documentação por parte do 

estudante veda a sua candidatura aos Programas de Assistência Estudantil por dois anos e 

poderá levar a sanções administrativas e judiciais cabíveis. 

Por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente. 

 Brasília,          de                      de                  . 

___________________________________________ 

Assinatura do estudante 



ANEXO 10 

DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

Eu,______________________________________________________, 

nacionalidade:____________________, estado civil:_____________________, 

profissão:______________________, portador da Carteira de Identidade 

nº______________________, emitida por____________, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o 

nº___________________, e ___________________________________________, 

nacionalidade:_________________, estado civil:_____________________, 

profissão:______________________, portadora da Carteira de Identidade 

nº______________________, emitida por____________, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o 

nº___________________, ambos domiciliados nesta cidade e residente na 

_________________________________________________, n°__________. 

Bairro:___________________________, CEP________________, juridicamente capazes, 

DECLARAMOS, cientes das penalidades legais, que convivemos em UNIÃO ESTÁVEL desde 

_____/_____/_____, de natureza familiar, pública e duradoura com o objetivo de constituição da família 

nos termos dos artigos 1723 e seguintes do Código Civil. Estou ciente das condições estabelecidas neste 

Edital para participar dos Programas de Assistência Estudantil e das normas e resoluções vigentes na 

UnB. 

As informações prestadas pelo estudante no processo de Avaliação Socioeconômica, bem como 

a documentação apresentada, serão de inteira responsabilidade do estudante, sob pena de responder aos 

artigos 297- 299 do Código Penal Brasileiro. 

A identificação de fraude de informações ou falsificação de documentação por parte do estudante 

veda a sua candidatura aos Programas de Assistência Estudantil por dois anos e poderá levar a sanções 

administrativas e judiciais cabíveis. 

Por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente. 

Brasília,        de                      de             .  

______________________________________ 

1º Declarante 

     _______________________________________ 

2º Declarante 

  



ANEXO 11 

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR  

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 

  

Eu,                                                                                                , inscrito(a) no CPF sob o nº         

.         .         -           , RG nº__________________, residente e domiciliado(a) no 

endereço____________________________________ declaro para os devidos fins que no 

momento NÃO possuo Carteira de Trabalho e Previdência Social.  

  

Estou ciente das condições estabelecidas neste Edital para participar dos Programas de 

Assistência Estudantil e das normas e resoluções vigentes na UnB. 

  

As informações prestadas pelo estudante no processo de Avaliação Socioeconômica, bem 

como a documentação apresentada, serão de inteira responsabilidade do estudante, sob pena de 

responder aos artigos 297- 299 do Código Penal Brasileiro. 

  

A identificação de fraude de informações ou falsificação de documentação por parte do 

estudante veda a sua candidatura aos Programas de Assistência Estudantil por dois anos e 

poderá levar a sanções administrativas e judiciais cabíveis. 

Por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente. 

Brasília,         de                      de               . 

 

_____________________________ 

Assinatura 

(Conforme documento de identidade) 

 
 

 


