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GABINETE DA REITORIA 
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Instrução Normativa SAEST/UFPA Nº 13, 1º de abril de 2019. 
 

Dispõe sobre o Regimento Interno do 
INFOCENTRO coordenado pela 
Superintendência de Assistência Estudantil 
(SAEST) da Universidade Federal do Pará. 
 

O SUPERINTENDENTE DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ (UFPA), no uso das suas atribuições que lhe confere o Magnífico Reitor, resolve: 

CAPÍTULO I – DA FINALIDADE 
Art. 1º. Estabelecer normas, procedimentos de organização e funcionamento do 
INFOCENTRO – Centro de Acesso Estudantil à Informática, vinculado ao Programa de Apoio 
Pedagógico (PROAP) da Superintendência de Assistência Estudantil (SAEST). 

CAPÍTULO II – DO PROGRAMA DE APOIO PEDAGÓGICO (PROAP) 
Art. 2º. O PROAP se propõe a apoiar discentes de graduação da UFPA com ações, de: apoio 
social, pedagógico, psicoeducacional, psicologia clínica, nivelamento da aprendizagem, 
inclusão digital, acesso às línguas estrangeiras, creche e acompanhamento do desempenho 
discente, durante o tempo regular do curso até a integralização.  

CAPÍTULO III – DO PRODIGITAL/INFOCENTRO  
Art. 3º. O Projeto PRODIGITAL: inclusão e autonomia digital para discente de graduação 
da UFPA, tem como objetivo tem como objetivo promover a inclusão e autonomia digital, 
acadêmica e social dos discentes de graduação, utilizando as tecnologias da informação e da 
comunicação como instrumento inserção no mundo digital como forma de apoio pedagógico 
para melhoria das condições acadêmicas e de vida para o pleno exercício da cidadania. 

CAPÍTULO IV – DO INFOCENTRO 
Art. 4º. O INFOCENTRO: 
I É uma sala de estudo informatizada de apoio pedagógico, composta por uma rede de 

computadores, conectados à Internet banda larga, impressora e programas de 
informática, de acesso gratuito aos discentes; 

II É de uso exclusivo dos discentes de graduação, prioritariamente àqueles em 
vulnerabilidade socioeconômica, para o estudo, ensino, pesquisa, extensão e 
comunicação. 

§ Único. No INFOCENTRO, os monitores prestarão atendimento e orientação em informática 
básica para inclusão e autonomia digital dos discentes, a partir de agora denominados de 
usuários. 
Art. 5º. O INFOCENTRO funcionará, obrigatoriamente, em dias úteis, de acordo com os 
horários abaixo: 
 
I De segunda a sexta-feira, no horário de 8h00min as 21h00min, ininterruptamente; 
II Durante os períodos de férias e recessos, o horário poderá ser reduzido, conforme a 

demanda existente, cabendo à Coordenação do INFOCENTRO decidir com base em 
parecer da SAEST ou coordenação/vice-coordenação do campus em que estiver 
instalado o espaço. 



Art. 6º. O horário de funcionamento do INFOCENTRO e a programação das atividades 
desenvolvidas devem estar afixados em local visível, preferencialmente em placas 
apropriadas, devendo ser alteradas sempre que ocorrerem as alterações. 
 
§ Único. A abertura ou fechamento excepcional do INFOCENTRO deverá ser autorizado 
previamente pela SAEST ou pela coordenação/vice-coordenação do campus em que estiver 
instalado. 

CAPÍTULO IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
Art. 7º. As condições de participação no PRODIGITAL/INFOCENTRO são: 

I. Em primeira graduação; 
II. Estar regularmente matriculado e frequente em curso de graduação presencial; 

III.      Comprove renda familiar mensal bruta de até (03) três salários-mínimos ou que a 
renda per capita não ultrapasse (1,5) um salário-mínimo e meio vigentes; 

IV. Não estar com pendências de prestação de contas no AVA (Auxílio Viagem 
Acadêmica), SCDP/UFPA, Kit Acadêmico, Kit PcD e PROLÍNGUAS. 

§ Único. Para o candidato oriundo do Cadastro de Reserva do Programa Permanência vigente 
ou cotista/não cotista que comprove a vulnerabilidade socioeconômica. 

CAPÍTULO V -  DA INSCRIÇÃO/DOCUMENTAÇÃO 
Art. 8º. Para a inscrição no PRODIGITAL/INFOCENTRO, o discente deve solicitar contato 
prévio para informações sobre junto à Equipe Técnica da SAEST ou equipe de discente-
bolsistas, pessoalmente, pelos telefones: 3201-7268/8819 ou por e-mails: saestcie@ufpa.br 
ou saestinfocentro@ufpa.br; 
Art. 9º. Para inscrição no Sistema Gerencial de Assistência Estudantil (SIGAEST) deve 
cumprir o seguinte trâmite: 

I. Acessar o site: www.saest.ufpa.br, link SIGAEST;  
II. No SIGAEST, acessar “PRODIGITAL/BELÉM/2019”; 

III. Preencher o Questionário Socioeconômico/Pedagógico de forma completa; 
IV. Anexar ao SIGAEST, a documentação exigida no Anexo I desta Instrução, em formato 

de imagem JPG e tamanho máximo de 500KB, no período autorizado para inscrição; 
V. Aguardar o resultado da análise socioeconômica, via SIGAEST.  

§ 1º. O candidato que apresentar documentação incompleta, rasurada ou incompatível com 
as informações prestadas no SIGAEST, será INDEFERIDO. 
§ 2º. Sob nenhuma hipótese serão aceitos documentos entregues de forma presencial, via 
processo, e-mail ou malote na SAEST. 
Art. 10. Se o candidato ao PRODIGITAL/INFOCENTRO for oriundo do Cadastro de Reserva 
do Programa Permanência ou já tiver inscrição em outros Programas da Assistência 
Estudantil, poderá reativá-la, atualizando as informações do questionário 
socioeconômico/pedagógico, bem como a documentação que estiver diferente da situação 
atual, como por exemplo: renda, comprovante de energia para atualização de endereço, 
comprovante de matrícula, dentre outros, conforme o caso. 

CAPÍTULO VI -  DO CRONOGRAMA 
Art. 11. Esta Instrução seguirá o seguinte cronograma: 
Nº ETAPAS PERÍODOS (previsão) 

1.  Lançamento da Instrução Normativa 1º de abril de 2019 
2.  Divulgação da Instrução A partir de 1º de abril de 2019 
3.  Período de inscrição e anexação 

de documentação no SIGAEST 
De 20 a 30 de cada mês 

4.  Análise da inscrição e 
documentação  

De 1º a 10 de cada mês 

5.  Entrevista (se for o caso) Até o dia 15 do mês subsequente à 
solicitação do serviço 
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6.  Resultado Preliminar Até o dia 15 do mês subsequente à 
solicitação do serviço 

7.  Recurso Até 48 horas a partir da data de recebimento 
do Resultado Preliminar, via SIGAEST 
 8.  Resultado Final A partir do dia 15 do mês subsequente à 
solicitação do serviço 

9.  Visita Domiciliar (caso seja 
necessário) 
 
 

 

Durante o período de análise da solicitação 
ou durante a vigência do serviço 

10.  Início do atendimento pelo 
PRODIGITAL/INFOCENTRO 

A partir do 1º dia útil do mês subsequente ao 
deferimento da solicitação do serviço 

 
CAPÍTULO VII - DA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA/ACADÊMICA 

 
Art. 12. A análise das informações socioeconômicas do candidato ao 
PRODIGITAL/INFOCENTRO será realizada via SIGAEST, sendo esta a fase de triagem.  
§ 1º. A verificação da procedência e fidedignidade das informações prestadas no Questionário 
Socioeconômico será comparada às constantes na documentação apresentada.  
§ 2º. Se a documentação apresentada estiver incompleta, a análise socioeconômica ficará 
prejudicada e a solicitação entrará em PENDÊNCIA, até o solicitante apresentar o documento 
faltante. Caso essa pendência ultrapasse os 30 (trinta) dias, a partir da comunicação por e-
mail do Serviço Social da SAEST, o candidato terá sua solicitação INDEFERIDA. 
§ 3º. Considerar-se-á como relevante para análise, o (s) parecer (es) obtido (s) pelo candidato 
em outra (s) modalidade (s) de Programas de Assistência Estudantil. 

CAPÍTULO V - DAS OBRIGAÇÕES  
Art. 13. Da SAEST: 
I. Garantir o bom atendimento e o pleno acesso de discentes ao INFOCENTRO sem 
discriminação de qualquer natureza;  
II. Garantir ao usuário do INFOCENTRO, sua inclusão e autonomia digital;  
III. Coordenar as atividades do INFOCENTRO, zelando pelo seu bom funcionamento;  
IV. Manter o INFOCENTRO acessível e em condições de funcionamento nos horários e dias 
da semana pré-estabelecidos;  
V. Prover o INFOCENTRO de todos os materiais de consumo/permanente necessários ao seu 
bom funcionamento;  
VI. Contratar e/ou substituir discente-bolsista;  
VII. Garantir a higiene do ambiente, a segurança e a boa conservação dos equipamentos e 
mobiliários; 
VIII. Zelar pelos equipamentos, mobiliários e instalações de propriedade da UFPA;  
IX. Tomar todas as providências legais e administrativa cabíveis, em eventuais casos de 
infortúnio, avaria extravio ou desaparecimento dos equipamentos, mobiliários e instalações 
do INFOCENTRO. 
Art. 8º. Da Coordenação do INFOCENTRO: 
I. Solicitar a contratação de bolsista, bem como sua substituição por decurso de prazo ou 
inadequação às atividades desenvolvidas;  
II. Supervisionar as atividades desenvolvidas pelos discentes-bolsistas; 
III. Administrar as atividades, zelando pelo seu bom funcionamento e conservação dos 
equipamentos/mobiliários, sobretudo sobre o atendimento aos usuários; 
IV. Levantar a necessidade e repor os materiais de consumo necessários a operacionalização 
do INFOCENTRO;  
V. Zelar pelos equipamentos, mobiliários e instalações do INFOCENTRO, comunicando 
imediatamente a ocorrência e quaisquer danos à Coordenação de Integração Estudantil 
(CIE/SAEST);  



VI. Em caso de infortúnio, avaria extravio ou desaparecimento dos equipamentos, mobiliários 
e instalações do INFOCENTRO, tomar as providências necessárias, sem prejuízos das 
medidas cabíveis;  
VII.Coordenar a ação dos discentes-bolsistas, englobando seu acompanhamento acadêmico, 
orientação, cadastro dos usuários no sistema de SIGAEST e atualização de cadastro; 
VIII.Emitir mensalmente frequência dos discentes-bolsistas;   
IX.Informar à CIE/SAEST quando da necessidade de contratar e/ou renovar o quadro de 
bolsista;  
X. Acompanhar a alimentação do cadastro de usuários, solicitação de oficinas, cadastro de 
turmas, agendamento;  
XI. Garantir que os discentes-bolsistas que realizem atividades voltadas exclusivamente aos 
objetivos do INFOCENTRO; 
XII. Realizar reuniões (com ata) de planejamento e feedback periódicas, com a equipe de 
discentes-bolsistas;  
XIII. Planejar, organizar e realizar eventos de aprendizagem (cursos e/ou oficinas) de 
informática básica para os usuários;  
XIV. Acompanhar as pesquisas sobre satisfação dos discentes-usuários em relação aos 
serviços prestados pelo INFOCENTRO;  
XV. Acompanhar a operação do INFOCENTRO verificando atendimento, cumprimento de 
normas e regras, entre outros; 
XVI. Solicitar por escrito, via e-mail, materiais didáticos necessários a operacionalização do 
INFOCENTRO, como: papel, tonner de impressora, etc.; 
XVII. Apresentar relatório anual de atividades do INFOCENTRO, bem como relatórios parciais, 
quando solicitado. 
§ Único. Desde que previamente avisada no intuito de reorganizar horários e atividades, a 
Coordenação do INFOCENTRO poderá permitir e participação do discente-bolsista em cursos 
de capacitação, bem como em eventos acadêmicos, exigência de seu curso de graduação. 
Art. 9º. Do discente-bolsista: 
I. Apresentar-se ao usuário, devidamente identificado por meio de crachá;  
II. Prestar bom atendimento ao usuário, indiscriminadamente, possibilitando-lhe a utilização 
eficiente/eficaz dos equipamentos do INFOCENTRO;  
III. Orientar para que o usuário preencha o Questionário Socioeconômico/Pedagógico no 
SIGAEST, disponível nos computadores do INFOCENTRO;  
IV. Organizar a utilização dos equipamentos do INFOCENTRO, mantendo a lista de espera, 
por ordem de chegada, assegurando o atendimento preferencial a quem de direito, conforme 
legislação vigente e nos termos desta Instrução Normativa;  
V. Cumprir o horário de uso livre dos equipamentos, de 1(uma) hora no máximo, respeitando 
a fila ou ordem de chegada, liberando o computador no horário estipulado. Caso não haja fila 
de espera, poderá ser renovado o tempo para o usuário por mais 30 (trinta) minutos, dada a 
devida preferência, para àqueles que estiverem preenchendo o Questionário 
Socioeconômico do Programa Permanência da UFPA ou do Programa Bolsa 
Permanência do MEC (PBP/MEC);  
VI. Permitir o acesso às redes sociais (Facebook, Twiter, etc.) nas quintas e sextas-feiras, no 
horário de 14 às 20 horas;  
VII. Em caso de infortúnio, avaria extravio ou desaparecimento dos equipamentos, mobiliários 
e instalações do INFOCENTRO, comunicar imediatamente, por escrito, a ocorrência e 
quaisquer danos à Coordenação do INFOCENTRO. No impedimento da coordenação, 
comunicar à CIE/SAEST, sob pena de responsabilização;  
VIII. Zelar pelos equipamentos, mobiliários e instalações do INFOCENTRO;  
IX. Colaborar na realização de pesquisa sobre satisfação dos usuários em relação ao 
atendimento e aos serviços prestados pelo INFOCENTRO;  
X. Coordenar a agenda diária e inscrições para participação em cursos ou oficinas;  
XI. Colaborar no planejamento, organização e realização de eventos de aprendizagem 
(cursos/oficinas) de informática para os usuários do INFOCENTRO; 
XII. Cumprir carga horária semanal de 20 horas semanais ou 4 horas diárias; 
XIII. Assinar diariamente a frequência emitida pela Coordenação;  
XIV. Ser assíduo e pontual, evitando constrangimentos no atendimento dos usuários.  



XV. Apresentar relatórios sobre as ações desenvolvidas no INFOCENTRO, incluindo 
levantamentos estatísticos, tabelas e gráficos com base no questionário socioeconômico 
preenchido pelos discentes, quando solicitado pela SAEST. 
Art. 10. O discente-bolsista deve obter no mínimo 7,0 (BOM) de CRPL, aferido via SIGAA, 
durante os períodos de recebimento da bolsa. Caso isso não aconteça, poderá ter a bolsa 
cancelada. 
§ Único. Se o discente-bolsista tiver alguma dificuldade que venha a afetar seu percurso 
acadêmico, imediatamente, deverá entrar em contato com a equipe técnica pedagógica da 
SAEST para futuras providências.  
Art. 11. Do Usuário: 
I. Deve identificar-se na chegada ao INFOCENTRO, apresentando documento de 
identificação com foto (RG ou outro documento com foto) e comprovante de matrícula 
atualizado (período letivo vigente); 
II. Deve preencher, obrigatoriamente, o cadastro de usuário do INFOCENTRO no Sistema 
Gerencial de Assistência Estudantil (SIGAEST), para obtenção de uma senha e utilização dos 
equipamentos; 
III. Não deve utilizar a senha de outro usuário, nem tampouco emprestar. Caso isso aconteça, 
o acesso aos serviços do INFOCENTRO será suspenso imediatamente e o usuário estará 
sujeito às penalidades, caso seja reincidente;   
IV. Deve usar adequadamente os equipamentos e instalações do INFOCENTRO, zelando 
pela sua conservação;  
V. Deve respeitar os discentes-bolsistas e os outros usuários presentes no INFOCENTRO;  
VI. Deve utilizar o computador do INFOCENTRO, somente quando autorizado pelo discente-
bolsista, aguardando o agendamento e a liberação do equipamento que irá utilizar; 
VII. Deve acessar links direcionados ao estudo, ensino, pesquisa, extensão e comunicação, 
a exemplo de: trabalhos científicos (artigos, livros, monografias, etc.), vídeos-aula, dentre 
outros de mesma natureza, desde que não ultrapasse o tempo máximo estabelecido;   
VIII. Não deve acessar sítios eletrônicos de jogos, desenhos animados, animes séries e filmes 
em geral, nem links que contenham conteúdo pornográfico, pedofilia, racismo, violência, 
discriminação étnica e religiosa, sites com imagens grotescas, salas de bate-papo ou que 
sejam contrários à moral, bons costumes e objetivos do INFOCENTRO;   
IX. Não deve ingressar no INFOCENTRO sem camisa, descalço ou com trajes de banho, com 
animais, bicicletas, skates e patins;  
X. Não deve fumar, não consumir alimentos e/ou bebidas, nem tampouco usar aparelhos de 
som nas dependências do INFOCENTRO;  
XI. Deve respeitar o horário de uso livre, de no máximo 1(uma) hora, a fila e ordem de 
chegada, liberando o computador no horário estipulado; 
XII. Só poderá acessar as redes sociais (Facebook, Twiter, jogos, etc.) às quintas e sextas-
feiras, no horário de 14 às 20 horas.  
XIII. Deve manter-se em silêncio, evitando discussões, gritos, assobios, palavras de “baixo 
calão”, etc.;  
XIV. Não deve instalar programas ou salvar arquivos particulares nos computadores do 
INFOCENTRO, tornando os discentes-bolsistas autorizados a excluírem quaisquer programas 
ou arquivos que tenham sido indevidamente colocados pelos usuários;  
XV. Não deve desligar o computador ou qualquer outro dispositivo sem autorização do 
discente-bolsista. 
§ 1º. Caso o usuário acesse as redes sociais em horários não permitidos, sua senha será 
bloqueada, impedindo-o a acessar os serviços do INFOCENTRO, estando este sujeito às 
penalidades previstas no Capítulo VII deste Regimento; 
§ 2º. Para a liberação da senha, o usuário deverá apresentar junto à CIE/SAEST, justificativa 
plausível para o descumprimento do que determina o caput deste artigo, sob pena de ser 
penalizado conforme determina o Art. 18 deste Regimento. 
Art. 12. Poderá ser liberada até 3 (três) páginas por usuário, a impressão de: textos de 
trabalhos digitados ou da internet, currículo, documentos pessoais e boleto pagamento, sendo 
que para imprimir arquivos pesquisados ou digitados, o usuário encaminhará o documento 



para a estação de monitoria do INFOCENTRO, para que possa ser autorizado o comando de 
impressão.  

CAPÍTULO VI - DO USO DE EQUIPAMENTOS DO INFOCENTRO 
Art. 13. Os equipamentos do INFOCENTRO serão utilizados única e exclusivamente para 
cumprir os objetivos expresso no Art. 4º desta Instrução Normativa. 
Art. 14. Não será fornecido: pendrive, CD ou DVD para gravar, ficando a cargo do próprio 
usuário levar esse tipo de material para utilização no INFOCENTRO. 
Art. 15. Nos equipamentos do INFOCENTRO não devem ser instalados programas, jogos, 
vídeos ou salvar arquivos particulares, ficando os discentes-bolsistas autorizados a excluírem 
todos os programas e/ou arquivos que tenham sido indevidamente colocados pelo usuário. 
Art. 16. É proibida a retirada de qualquer equipamento do INFOCENTRO, bem como o uso 
para outras finalidades que não sejam as descritas no caput do Art. 40 deste Regimento. 
 
Art. 17. A SAEST, coordenação e discentes-bolsistas não são e nem serão responsabilizados 
por quaisquer equipamentos e/ou outros materiais deixados no ambiente do INFOCENTRO. 

CAPÍTULO VII - DAS PENALIDADES 
Art. 18. O usuário que violar as normas de funcionamento do INFOCENTRO estará sujeito às 
seguintes penalidades, dependendo da gravidade do ato: 
 
I. Advertência verbal (uma vez), proferida pelo discente-bolsista; 
II. Advertência escrita (uma vez), proferida pela coordenação do INFOCENTRO;  
III. Suspensão do uso dos equipamentos a partir do dia da infração (uma vez), proferida pela 
CIE/SAEST;  
IV. Suspensão temporária de até 60 dias de uso do INFOCENTRO (uma vez), proferida pela 
CIE/SAEST;  
V. Proibição definitiva de uso do INFOCENTRO, proferida pelo Superintendente da SAEST, 
podendo ser delegada à CIE/SAEST.  
§ 1º. Todas as penalidades previstas no caput deste artigo devem ser registradas no portfólio 
do usuário no SIGAEST, logo após ser constatada a violação da norma pelo usuário.  
§ 2º. A proibição definitiva do uso do INFOCENTRO somente será aplicada ao usuário que, 
dolosamente, cause danos a outrem, ao patrimônio da UFPA ou que utilizem os equipamentos 
para a prática de atos ilícitos expressos nos Incisos III e VIII do Artigo 11 desta Instrução 
Normativa. 
§ 3º Todos os usuários devem e seguir as orientações dos discentes-bolsistas e cumprir as 
normas deste Regimento. 

CAPÍTULO - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 19. Todos os campi da UFPA que possuem INFOCENTROS apoiados pela Assistência 
Estudantil devem orientar-se pelas normas/procedimentos de organização e funcionamento 
dispostas nesta Instrução Normativa. 
Art. 20. Os esclarecimentos aos usuários sobre esta Instrução Normativa, serão fornecidos 
pela CIE/SAEST, por meio dos telefones: 3201-7268/7262 ou pelo e-mail: saestcie@ufpa.br. 
Art. 21. Os esclarecimentos aos usuários sobre cursos, oficinas e atividades, serão feitos por 
meio de quadros de avisos disponíveis e afixados no INFOCENTRO ou pelo e-mail: 
saestinfocentro@ufpa.com. 
Art. 22. A comunicação direta dos usuários para com a SAEST para críticas e/ou sugestões 
poderá ser feita pelo e-mail: saestcie@ufpa.br. 
Art. 23. A inscrição do usuário para utilização do INFOCENTRO implica em aceitação de todas 
as condições estabelecidas neste Regimento. 
Art. 24. As propostas de alteração deste documento poderão ser sugeridas pelos bolsistas 
e/ou usuários. 
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Art. 25. Todos as normas, procedimentos de organização e funcionamento e outras 
especificidades relacionados ao INFOCENTRO coordenado e/ou apoiado pela SAEST, 
encontram-se estabelecidos nesta Instrução Normativa. 
 
Art. 26. Esta Instrução Normativa deve ser cumprida por todos os envolvidos nas atividades, 
estando afixado nos quadros de aviso e disponível para consulta em cada 
INFOCENTRO/UFPA. 
Art. 27. Os casos omissos serão avaliados em primeira instância pela Coordenação do 
INFOCENTRO, e em segunda instância pela CIE/SAEST, para ulterior deliberação. 
Art. 28. Esta Instrução Normativa revoga as disposições anteriores e entra em vigor na data 
de sua publicação.  
 
Dê-se ciência e cumpra-se. 
Belém, 1º de abril de 2019 
 
 
 
 

 
 
Profº Dr. José Maia Bezerra Neto 

Superintendente 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO ESTUDANTIL 
PROGRAMA DE APOIO PEDAGÓGICO - INFOCENTRO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SAEST/UFPA Nº. 13/2019  
ANEXO I - DA DOCUMENTAÇÃO 

 

1.O discente candidato ao PRODIGITAL/INFOCENTRO deverá anexar, durante a inscrição 
no SIGAEST, a seguinte documentação escaneada: 
a. Comprovante de matrícula e histórico acadêmico atualizado. No caso de calouro, este 
documento é dispensado; 
b. Se não possuir o documento referido no item a), apresentar comprovante ou declaração 
de matrícula, emitido pela direção da faculdade (curso), elencando as disciplinas e conceitos 
dos dois últimos semestres cursados, bem como as disciplinas que cursa atualmente; 
c. Registro Geral (identidade) do candidato ou outro documento oficial com foto (Certificado 
de Reservista, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) ou Passaporte) (cópia), juntamente com o RG de todos os membros da 
composição familiar declarados no SIGAEST; 
d) CPF do candidato e de todos os membros da composição familiar declarados no SIGAEST; 
e) A última fatura (cópia) do consumo de energia elétrica da residência de origem do 
candidato. Com relação a esse item: 
i. Obrigatoriamente o documento deverá conter: dados de identificação do titular da conta 
(nome e CPF), número da unidade consumidora (conta contrato), endereço da residência, 
registro referente ao mês correspondente a fatura, tipo de tarifa (convencional, baixa renda, 
quilombola e etc.), histórico de consumo e valor da conta. Não será aceito apenas o código 
de barras para pagamento da fatura.  
ii. No caso em que a fatura de energia não esteja em nome do candidato ou de um dos 
membros do núcleo familiar, declarado no SIGAEST, deverá o candidato apresentar, além da 
fatura de energia, uma declaração de moradia, assinada pelo responsável pela fatura de 
energia, conforme modelo disponível no site www.saest.ufpa.br, anexando a cópia do RG e 
CPF do declarante; 
iii. Se por motivo de extravio, o discente ficar impossibilitado de apresentar o comprovante 
da fatura de energia, será aceita justificativa conforme modelo de declaração disponível no 
site: saest.ufpa.br; 
iv. O discente que mora em localidade não atendida pelo sistema de energia, deverá 
apresentar justificativa em documento próprio disponível no site: saest.ufpa.br; 
v. Se o valor do consumo de energia não estiver compatível com a renda familiar apresentada, 
o processo poderá ser indeferido. 
f) Cartão com dados bancários (conta corrente ativa em nome do discente, caso já possua; 
g) Comprovante (s) de renda familiar atualizado, além da situação de renda do próprio 
discente CANDIDATO, com ou sem vínculo empregatício, que comprovem a situação de 
renda de todos os integrantes do núcleo familiar, maiores de 18 anos, com ou sem vínculo, 
considerando: 

1. Trabalhador com vínculo empregatício 
(Trabalho formal urbano ou rural) Três últimos contracheques 

2. Trabalhador  autônomo e/ou informal Declaração individual de rendimento de 
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trabalhador autônomo e/ou informal, 
prestador de serviços, proprietário de 
estabelecimento comercial urbano ou rural 
e outros. O modelo da declaração 
encontra-se disponível no site: 
saest.ufpa.br. Se filiados à associação, 
cooperativa ou sindicato, devem declarar a 
renda mensal por meio de documento 
timbrado expedido por essas entidades 
com o respectivo CNPJ, assinatura e 
carimbo do dirigente ou responsável. Ex.: 
Marceneiro, taxista, mototaxista, pintor, 
pescador, agricultor, lavrador etc. 

3. Situação de desemprego de familiar 
(Sem renda salarial ou informal) Declaração de desemprego. 

4. Aposentado , pensionista ou 
beneficiário  do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) 

Extrato de pagamento do benefício do 
último mês, emitido pela internet no 
endereço eletrônico: mpas.gov.br ou 
solicitar à agência do INSS, seguido do 
cartão constando o nome do  beneficiário . 
Não será aceito extrato de pagamento 
bancário. 
Os (as) beneficiários (as) do BPC devem, 
também, entregar a cópia do cartão do 
benefício, e se este estiver em nome de 
seu representante legal, deverá ser 
apresentado comprovante ou declaração 
de renda em nome deste, bem como a 
cópia do termo de tutela ou curatela. 

5. Familiar recebendo Seguro-
Desemprego 

Rescisão contratual, bem como documento 
que comprove o valor a ser recebido e o 
número de parcelas. 

 
2.Caso sejam declaradas no Questionário Socioeconômico de inscrição quaisquer das 
situações abaixo listadas, o candidato deverá entregar documentação complementar 
correspondente: 

1. Se casado  ou com união estável Certidão de casamento e/ou declaração 
de união estável. 

2. Ter membro na composição familiar 
menor de 18 anos (filho, enteados, 
sobrinhos e/ou outros agregados). 

Certidão de Nascimento ou Registro Geral 
(RG). 

3. Ter agregado emancipado maior de 18 
anos. Declaração de renda ou de desemprego. 

4. Ter pessoa do núcleo familiar do 
candidato com deficiência física (PCD) ou 
doença crônica. 

Laudo ou atestado médico comprobatório 
de sua condição física ou mental de saúde 
expedida pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

5. Se tiver pai e mãe falecidos. Cópia da Certidão de Óbito. 
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6. Se beneficiário  de Programas do 
governo federal, estadual ou municipal. 

Comprovante do último extrato bancário 
da Bolsa Trabalho, Bolsa Família, Bolsa 
Verde, Seguro Defeso e demais bolsas, 
seguido da cópia do cartão, constando o 
nome do beneficiário. Ressaltando que a 
apresentação desse documento não anula 
anexar à declaração de rendimentos. 

7. Se beneficiário de Pensão Alimentícia 
Decisão judicial, seguida do último extrato   
bancário, constando o nome do 
beneficiário . 

 
3.Os valores provenientes de bolsas acadêmicas (PIBIC, PIBEX, CNPQ, CAPES, PET etc.), 
bem como estágios, monitorias, entre outros, deverão ser declarados através de contracheque 
e/ou comprovante emitido pela instituição com os respectivos carimbos e assinaturas dos 
responsáveis pelos programas ou projetos, ressaltando que a apresentação desse documento 
não anula a apresentação da declaração de rendimento ou declaração de desemprego do 
candidato. 
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