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EDITAL SEBEC/PROPPG/PROGRAD/PROEX nº Ol/2019

PROGRÀMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL, PESQUISA E

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PIBIS 2019 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA
A Universidade Estadual de Loiidrina (UEL), por i'neio do SEBEC-Serviço de
Bein-Estar à Comuiiidade - Divisão de Serviço Social (DSS), PROPPG - Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação, PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação, e PROEX Pró-Reitoria de Extensão, C?iltura e Sociedade, de acordo coin a Chai'nada Pública
02/2019 da F?indação Araucária tornai'n píiblico as normas e critérios estabelecidas
para o Processo de Seleção Socioeconômica (Item 6) e Acadêmica (Item 7) de
estudantes cotistas da UEL, para as bolsas concedidas por i'neio do Prograí'na
Institucioiial de Apoio a Inclusão Social - Pesquisa e Exteiisão Uiiiversitária 2019,
conforme as regras estabelecidas neste edital, a saber:
I - A partir das 16hOO do dia 10/06/2019 até as 23h59 do dia 19/06/2019, o
PIBIS 2019 receberá inscrições por meio de Formulário disponível
excfüsivamente via iiiternet, no endereço eletrônico do PIBIS

http://www.uel.br/inclusaosoci'al, de estudant-es cotistas da UEL interessados

em concorrer ao Processo de Seleção Socioeconômica e Acadêinica para obtenção
de Bolsa de Íiiclusão Social da F?indação Araucária.

II - A efetivação da inscrição será permitida somente para esfüdantes cotistas da
UEL
que ateiidai'n os iteiis 3 e 7.2 deste edital.
ut.i que

Ill - Aiites de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar coiihecii'nento do
preseiite edital, o qual estabelece as nori'nas e ci-itérios do Processo de Seleção de
caráter classificatório e elii'ninatório.

IV - A vigêiicia da bolsa prevista neste edital será definida somente a partir da
data de assinatura do Convêiiio a ser celebrado eiitre a Fundação Araucária e a
UEL.

1. Objetivo do Programa
1.1 Incentivar a fori'nação de recursos hui'nanos para o deseiivolvii'nento de projetos de
pesq?iisa, ensino e extensão ?iniversitária, direcionados a temas de interesse social;
1.2 Favorecer o acesso e a integração à ct+lfüra acadêi'nica dos estudantes ingressantes
no ensino superior por meio do sistei'na de cotas sociais.
2. Disposições Preliminares

2.1 0 acesso ao benefício de bolsa pelo Programa Instifücional de Apoio a Inclusão
Social - Pesq?iisa e Extensão Universitária da Fundação Ara?icária dar-se-á por ineio
de processo de seleção socioeconôi'nica e acadêmica.

2.2 É de inteira responsabilidade do candidato acoi'npaiihar a p?iblicação de todos os
atos referentes ao Processo de Seleção, bei'n como os prazos de inscrição e fases
seg?iintes do processo previsto no item 5 deste edital iio endereço eletrôiiico do PIBIS.

2.3 A efetivação da bolsa de apoio a iiiclusão social está coiidi@'õ)nada ao
cui'npi-ii'nento de todas as etapas e prazos estabelecidos neste edital e nosi'editais e
instruções p?iblicados pela PROPPG/PROGRAD/PROEX naq páginas ele,tp'ônicas de
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cada Pró-reitoi-ia e iio eiidereço eletrônico do PIBIS.
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2.4 A Fundação Araucária, a qualquer momento, poderá revogar ou anular, iio todo OLI
ein parte, a Chai'nada Pública 02/2019, i'notivação deste edital, seja por inotivo de
iiiteresse público, decretos governameiitais ou exigência legal, ei'n decisão
fuiidai'nentada, sein que isso iinpliq?ie direitos à indeiiização OLI à reclai'nação de
q?ialquer natureza.
3. Das Inscrições

3.1 A inscrição deverá ser efetuada a partir das 16hOO do dia 10/06/2019 até às 23h59
do dia 19/06/2019, soi'nente via interiiet, iio eiidereço eletrônico do PIBIS.
3.2 Soi'nente terão acesso ao processo de inscrição on-line (via Internet) citado no
itei'n 3. 1, o candidato que atenda às coiidições estabelecidas no item 7.
3.3 Poderão inscrevei-se 110 processo de seleção estudantes reg?ilarmeiite inatriculados
ein uin dos c?irsos de graduação da UEL, que optaram pelo Sistema de Cotas no ato
de inscrição nos Processos Seletivos de Ingresso Inicial, segundo as regras
institucionais.

3.4 Todas as inforinações sobre o processo de seleção socioecoiiôinico, tais como:
formulário de inscrição, i-elação de documentos e i'nodelo de declaração estão
dispoiiíveis pela internet iio endereço eletrôiiico do PIBIS .
3.5 Será disponibilizado aos caiididatos inscritos, a lista de projetos/prograi'nas de
Ensino e Extensão ei'n exec?ição, 110 eiidereço eletrônico do PIBIS, coiisiderando q?ie a
efetivação da bolsa de iiiclusão social está condicioiiada à vinculação, pelo candidato,
a estes projetos/programas (Ensiiio, Pesq?iisa ou Exteiisão).
3.6 Em relação aos pi-ojetos de Pesq?iisa (PROPPG), no mesmo ei'idereço haverá uma
relação dos docentes aptos a orientar estudantes de incl?isão social;
3.7 Cada orientador poderá orientar no ináximo 2 (dois) bolsistas.
4. Dos Procedimentos para Inscrição e Seleção Sócioeconômica
4.1 0 estudante deverá preenclier o fori'nulário de estudo socioeconômico, imprimi-lo
e entregá-lo assinado, juntamente coi'n a cópia da documentação comprobatória exigida
(Anexo I), dispensando-se autenticação oficial. Os documentos entregues não serão
devolvidos.

4.2. O esfüdante deverá agendar previamente o liorário para a entrega dos
docui'nentos e a realização de enti-evista social na Secretaria do SEBEC, ei'n data
anterior à impressa no formulário de inscrição.
A entrega da documentação deverá ocorrer rigorosamente na data
impressa no formulário.

4.3 0s candidatos que participaram do Processo Unificado de Seleção Socioeconôinica
do SEBEC, Edital 001/2019 poderão reutilizar a documentação apresentada i'nediante a
assinafüra em termo de autorização (Anexo IV), após efetivarei'n sua inscrição n?g-,(ite.
4.4 Não será aceita inscrição por via postal, fax ou correio eletrônico.
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4.5 As inforinações prestadas iio formulário, bem coi'no a documentação apresentada,
serão de inteira responsabilidade do estudante de acordo coi'n o Art. 299 do Código
Peiial.

4.60 caiididato deverá dar ciêiicia, iio forimilário de inscrição, quanto
conliecii'nento das regras deste edital para efetivação da inscrição.

ao

4.7 Soi'nente será hoi'nologada a iiiscrição do candidato que teiilia apresentado todos os
doc?iinentos solicitados e cuja documentação e informações estiverei'n rigorosamente
de acordo com as exigêiicias estabelecidas neste Edital.
4.8 0 edital coin o resultado provisório dos candidatos com inscrição homologada
(Edital das Inscrições Homologadas) para o processo de seleção sócioeconôi'nica,
apreseiitado ei'n ordei'n alfabética, sei-á publicado no dia 1 l de julho de 2019, à partir
das 17h00, na página http://www.uel.bi-/inclusaosocial.
4.9 0 candidato poderá interpor recurso, no dia 12 de julho de 2019, quanto ao Edital
constante do itei'n 4.8, por i'neio de protocolo iia Secretaria do SEBEC. Serão passíveis
de análise soi'nente os recursos que apresentarem fato novo, cuja a?isêiicia possa causar
pi-e?juízo na classificação do candidato.
4.10 0 Edital de Resultado Final dos candidatos classificados será apreseiitado em
ordein alfabética e será p?iblicado no dia 15 de julho de 2019, à partir 17h00, na
página http://www.?ieLbr/inclusaosocial.
4.11 0bedecida a ordein de classificação sócioeconôi'nica e o núinero de bolsas
aprovadas pela Fundação Araucária para a UEL, a PROPPG em conjuiito COI?I a
PROGRAD e a PROEX divulgarão o Edital de Convocação dos caiididatos
classificados, que será publicado 110 dia 16 de julho de 2019, às 14hOO, na página
littp://www.uel.br/inclusaosocial.
4.12 0 Edital de Convocação meiicioiiado no item 4.11 será composto pela listagei'n
dos candidatos classificados coi'n concessão de bolsa e dos caiididatos classificados na

condição de suplentes sei'n concessão de bolsa em percentual de 15% (quinze por
cento) do total de bolsas aprovadas pela F?indação Araucária.
4.13 0s candidatos classificados na condição de suplentes sem concessão de bolsa
serão chai'nados pela PROPPG somente se os candidatos classificados coin co+icessão
de bolsa não atenderei'n as instr?ições e/o?i prazos dispostos no Edital de Convocação,
conforme item 4.15 deste edital.

4.14 Para que o candidato classificado iia condição de supleiite sem concessão de
bolsa teiiha direito à substituição do caiididato bolsista deverá providenciar, nos
prazos estabelecidos 110 Edital de Convocação, a eiitrega do Plaiio de Trabalho e a
confirmação de interesse pela bolsa, por meio do endereço eletrôiiico do PIBIS.
4.15 Para efetivação da bolsa de inclusão social, os caiididatos classificados coí'n
coiicessão de bolsa listados no Edital de Convocação deverão atender as instr?ições e
prazos nele contidos, o q?ial será publicado no dia 16 de ?julho de 2019, às 17h00, iio
endereço eletrônico do PIBIS.

4. 16 0s candidatos que iião atenderem as instruções e/o?i prazos dispostos no Edital de
Convocação serão eliininados do Processo de Seleção e a PROPPG fará a convoq

do pi-óximo candidato classificado, exclusivamente por meio do endereço eletr'ôniq'o
(e-mail) foi-necido pelo candidato no ato de inscrição.
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5. Cronograma de Execução
Inscrição dos estudantes

10/06/2019 a 19/06/2019

Eiitrega da docuinentação no SEBEC

Data iinpressa no fori'n?ilário

Análise dos processos

até 10/07/2019

SEBEC/PROPPG/PROGRAD/PROEX

Edital das Inscrições Hoi'nologadas

11/07/20 19

Recurso do Edital de Inscrições Homologadas

12/07/20 19

Edital de Resultado Final dos Candidatos Classificados

15/07/2019 a partir das 17h
16/07/20 19

Edital de Convocação da PROPPG/PROGRAD/PROEX
Indicação dos orieiitadores pelos alunos convocados no
endereço eletrônico http://www.?iel.bí'/inclusaosocial

16/07/2019 a 09/08/2019

Entrega do Plano de Trabalho

16/07/2019 a 09/08/2019

Entrega da doc?imentação fiiial para obtenção da bolsa

16/07/2019 a 09/08/2019
12/08/2019

Reuiiião geral com os esíidantes convocados

6. Da Avaliação Socioeconômica (SEBEC/DSS)

6.1 A seleção socioeconômica tei'n caráter classificatório e é realizada coin base em
parâmeti-os sociais de carência ecoiiôi'nica defiiiidos pela DSS do SEBEC/UEL,
observando os seguintes critérios, dentre outros:
a)Análise do forinulário próprio preei'ichido pelo caiididato, devidai'nente
acoi'npaiiliado de todos os doc?ii'neiitos exigidos, iião sendo adinitida a iiiserção
posterior de doc?iinentos;

b) Situação socioeconômica do estudante e de seu grupo familiar;
c)Tarifas públicas e outros elemeiitos sociais e ecoiiôinicos que sejain
apresentados pelo candidato.
7. Da Avaliação Acadêmica (PROPPG/PROGRAD/PROEX/)

7.1 0 atendii'nento às condições estabelecidas 110 itei'n 7.2 e alíneas, são pré-req?iisitos
para que o caiididato tenha acesso ao processo de iiiscrição estabelecido no item 4
deste edital.

7.2 A avaliação acadêinica tei'n caráter eliminatório e é realizada por meio de aiiálise
do histórico escolai- de graduação do ano de 2018 apreseiitado pelo caiididato no ato
da iiiscrição. Para ser coiisiderado apto a receber a bolsa, o esfüdante deverá:
a) Possuir Histórico Escolar com i'nédia aritinética igual ou maior a 5,0 (ciiico
vírgula zero);
b)Não possuir, no ano de 2018, reprovação por falta ou reprovação por nota e

falta, conforme histórico escolai- cheio (retirado iio Portal do'Est?idante).
c) Estudaiite matricfüado no curso de Enfermagetn iião poderá coi'istar iio ,ano
2018, o resultado não atingiu desempenho;
-4/12-
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d) Estar regularmente inatriculado e frequentando curso de grad?iação há no
mínii'no ui'n seinestre ao início de vigência da bolsa infoi-mado neste edital;
e) Não possuir, na condição de bolsista, pendêiicias em participações juiito a
projetos da PROPPG, ou projetos e programas da PROGRAD o?i PROEX;
7.3 0s esfüdantes iiigressaiites ei'n 2019 estão dispensados da apresentação do
Histórico Escolar.

8. Da Eliminação do Processo de Seleção

8.1 Sei-ão eliminados do processo de seleção os candidatos que coi'nprovadamente:
a) Apresentar documentos falsos o?i obtidos mediante fraude OLI, ainda, documentos
rasu+-ados;
b) Apresentar informações OLI documei'+tos conteiido infori'nações inverídicas o?i oi'nitir
dados relevantes para a seleção;
c) Defürpar o coiiteúdo de docui'nentos coi'n o objetivo de fi-audar o?i burlar os critérios
de seleção;

d) Não cui'nprir os prazos, horários e procedimentos estabelecidos neste Edital.
9. Requisitos para o Estudante Receber a Bolsa de Inclusão Social/Fundação
Araucária

9.1 Cuinprir os requisitos da avaliação acadêmica estabelecidos no item 7 deste edital;
9.2 Tei- optado pelo Sistei'na de Cotas iio ato de insci-ição iios Processos Seletivos de
Ingresso Inicial iia UEL.

9.3 Não ter vínculo ei'npregatício.
9.4 Não é permitido receber a bolsa de iiiclusão social da F?indação Ara?icária
concomitaiitemente coi'n qualq?ier i'nodalidade de bolsa (ou benefício semelhante) e/ou
de outro prograi'na da UEL, ou de outra agência de foinento iiacional, iiicliisive
estágios.

9.5 Não estar cumprindo Estágio Não Obrigatório d?irante a vigência da Bolsa prevista
neste edital.

9.6 Ter currículo Lattes cadastrado e atualizado na Platafori'na Lattes do CNPq:

http://lattes.cnpq.br,/
9.7 Desenvolver, ei'n conjuiito com seu orientador, uin plaiio de atividades de pesquisa
OLI exteiisão ?iniversitária, vinculado a projeto da PROPPG o?i a projeto/programa da
PROGRAD ou da PROEX, regularinente cadastrado e ei'n exec?ição, dedicando a carga
liorária de 20 horas semanais.

9.8 Elaborar relatório final de pesquisa o?i extensão universitária para apreciação do
o i- i e n t a d o r.

9.9 Incluir o iioi'ne do orientador nas p?iblicações e nos trabalhos apresent
congressos e sei'ninários, cujos resultados contarai'n coin a participação efetiva (
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9.10 Responsabilizar-se pela identificação visual obrigatória da Fundação Araucária
como financiadora do Programa de Apoio a Incliisão Social - Pesquisa e Extensão
Universitária 2019, iias publicações de trabalhos apresentados ei'n eventos de qualquer
nafüreza e ei'n qualq?ier meio de divulgação.
9.11 Participar, obrigatoriamente, como apresei'itador do trabalho de bolsa no
Encoiitro Anual de Iniciação Cieiitífica (EAIC) - para afünos viiiculados a pi-ojetos de

pesquisa da PROPPG, no PRÓ-ENSINO - para alunos vinculados a projetos de eiisino
ein grad?iação, o?i no Simpósio de Extensão Universitária - POR EXTENSO - para
alunos vinculados à projetos/prograi'nas da PROEX.
9.15 Não possuir, na coiidição de bolsista, pendêiicias ein participações junto a
projetos ou eventos da PROPPG, ou projetos, prograi'nas o?i eventos da PROEX ou
PROGRAD.

10. Dos Requisitos para o Docente/Pesquisador/Extensionista/Orientador.
10.1 Ser docente efetivo, tei'nporário ou professor sênior da UEL. Para o docente
teinporário, deverá haver coincidência tei'nporal entre o contrato doceiite e a vigêiicia
da bolsa;

10.2 Possuir no i'níiiiino o título de Mestre e evidenciar recente produção acadêi'nica
científica/extensionista;
10.3 Ter currículo Lattes atualizado;

10.4 0rieiitar no máximo 2 (dois) bolsistas iia elaboração do plaiio de atividades,
relatórios e apreseiitação ei'n eventos instit?icionais, estaduais ou nacio+iais, de
pesquisa ou extensão;
10.5 Íiicfüir o nome do bolsista nas publicações e nos ti-abalhos apreseiitados em
coiigi-essos e seminários, cujos res?iltados coiitarai'n coi'n a participação efetiva deste;
10.6 Respoiisabilizar-se pela identificação vis?ial obrigatória da Fundação Ai-aucária
como finaiiciadora do Prograina de Apoio a ?iiclusão Social - Pesq?iisa e Extensão
Universitária 2019, nas publicações de traballios apresentados em eventos de qualquer
iiatureza e em q?ialq?ier i'neio de divulgação.
10.7 NEIO possuir pendências, na condição de Orientadoi-, em participações junto a
projetos da PROPPG ou projetos e prograinas da PROGRAD OLI PROEX.
Il. Composição da Comissão Institucional do Programa de Apoio a Inclusão
Social - Pesquisa e Extensão Universitária - 2019.
11. l Doceiites

Adi'niltoii Gonçalves de Oliveira Jr
Adriana Lourenço Soares Russo
Adriaiia Regina de Jesus

Mabel Mascarenhas Torres

Ana Pafüa Perfetto Dei'narchi

Angela Maria de So?isa Lii'na

Maria Angélica Ehara Wataiiabe
Maria Caroliiia de Godoy

Ai-thur Et+maiin Mesas

Maria Luiza Zeraik

Ayres de Menezes Oliveira Júnior

Maria Renata da Cruz Duran

Benilson Boriiielli

Mathias Roberto Loch

Bruno Bogaz Zarpelão

Nelsoii Ma?iricio Lopera Barrero

Manfreide Heiirique Martinez
Marcello Ferreira da Costa
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Carlos Eduardo Costa

Pietro Cl'iimenti

Cesar Ricardo Teixeira Tarley
Cla?idio liz Denipoti
Cleber da Silva Lopes
Débora Cristina Santiago

Renata Perfeito Ribeiro

Renata Schlumberger Schevisbiski
Ronaldo Alexandre de Oliveira

Rosangela Ap. Piinenta Ferrari

Diene Eire de Mello

Ruberlei Gaiiio

Eliacir Neves França
Eliana Carolina Vespero
Elve Miguel Cenci
Ei'nilia Kiyoini Kuroda

Sandra Regina Georgetti
Saulo Fabiano Amancio Vieira
Sidiiei Juiiior Guadanhim

Solange de Paula Ramos
Sonia Aparecida Vido Pascolati
Sueli Fumie Yai'nada Ogatta
Tania Aparecida da Silva Klei
Tony Honorato
Vera Lucia Tieko S?ig?iihiro
Victor Hugo Afües Okazaki

Fernanda Sii'nões de Ali'neida
Gerson Nakazato

Heliana Bai-bosa Fontenele
Ivete Concho+'i Costa
João Tayares Filho

Karina Keller M. da Costa Flaiban
Leticia Gorri Moliiia
11.2 Dei'nais inei'nbros da Coinissão

Amauri Alcindo Alfieri

Pró-Reitora de Grad?iação
Pró-Reitora de Exteiisão, Culfüra e Sociedade
Pró-Reitoi- de Pesq?iisa e Pós-Graduação

Betty Elmer Fii'iatti

Diretora do SEBEC

Arthur Eui'naiin Mesas

Diretor de Pesquisa/PROPPG
Diretor de Prograinas, Projetos e Iniciação

Marta Regina Giinenez Favaro
Mara Solange G. Dellaroza

Pa?ilo Antoiiio Liboni Filho

Extensionista/PROEX
Ana Márcia F. Tuccí de Carvalho

Diretora de Apoio à Ação Pedagógica

Everson Aiitoiiio Moro Cazarii'n

Chefe da Div. de Políticas de Grad./PROGRAD

Paulo Sérgio Basoli

Maria Elisabethe R. Goiiçalves

Cliefe da Divisão de Projetos/PROEX
Enc. da Seção Acadêi'nica/PROEX
Chefe da Divisão Iniciação Científica/PROPPG
Ei'ic. da SeçAo de Iniciação Científica/PROPPG
Cliefe de Divisão de Serviço Social/SEBEC

Ana L?iiza Maciel

Assistente Social/SEBEC

Walaci Luiz da Silva

André Junior Conceição
José Dilton Cruz Pessoa

12. Dos Encaminhamentos junto à PROPPG, PROGRAD e PROEX:

12.1 0s caiididatos conteinplados coi'n bolsa no Edital de Convocação deverão seguiias orientações nele apresentadas para implai'itação das bolsas.
12.2 0 candidato coiitei'nplado com bolsa que iião atender a convocação nos prazos e
procedimentos estabelecidos no Edital de Coiivocação, perderá o direito à Bolsa, e a
PROPPG fará a convocação do s?iplente classificado, exclusivamente por meio do
endereço eletrônico (e-mail) fornecido pelo caiididato 110 ato de inscrição.
12.3 Na liipótese de renúncia ou perda do direito à bolsa, serão convocados,
exclusivamente por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido pelo candidato
iio ato de inscrição, candidatos relacioiiados no Edital Final de Seleção, obedecida a
classificação, desde que o caiididato convocado observe as mesi'nas regras e
procedimentos previstos nos editais ligados à Inclusão Social 2019.
12.4 Não será permitida a troca de orientador e/ou projeto/prograina, e x c e't o
seguintes casos:
/
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12.4. 1 0rientador:

- Falecimeiito;

- Desligamento;
- Aposentadoria;
- Não possuir projeto/programa

elll

e X e C tl (, ã O

ei'n

outra Pró-Reitoria

Acadê+nica.

12.4.2 Projeto/Programa:
- Término do projeto do orieiitador, condicionado a existência de oritro
projeto/programa ein execução em que o i'nesino atue coino coordenador
ou colaborador, sei'n lapso de tei'npo entre os projetos.
12.5 Casos excepcionais ao itein 12.4 serão analisados pela Coi'nissão Assessora.
13. Impugnação
13.1 Perde o direito de ii'npugnar os teri'nos deste Edital, aquele que tendo aceitado

objeçíão, venha apoiitar, em qualquer i'noi'neiito, eveiifüais fallias ou
irregularidades que a teiiham viciado, hipótese ei'n q?ie tal com?iiiicação I]ãO terá efeito

sei'n

de recurso.

13.2 0 candidato q?ie aderii- às condições apresentadas neste Edital iião poderá arguir
qualquer vício ou irregularidade, sendo a apresentação de sua inscrição considerada
COIIIO concordâiicia irretratável coi'n as condições estabelecidas neste Edital.
14. Os casos iião previstos iieste Edital serão analisados e julgados em coiijunto pela
DSS - SEBEC, Divisão de Pesquisa da Diretoi-ia de Pesq?iisa da PROPPG, Divisão de
Políticas de Graduação da Diretoria de Ação Pedagógica da PROGRAD e pela Divisão
de Projetos da Diretoria de Plaiiejainento e Apoio Técnico da PROEX.

Londi-ina, 10 de junho de 2019.

-4- í?L
?G.Favaro

Profa. Dra Marta egi:

.duação

Pró-Reitora

7

ª»C7(

Profa. Dra. Mara Solange G. Dellaroza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e

:,1/)'-

'?

í- S.,

4%ríieri
Prof. I)r-?-i4%Ífieri

Betty Elçer Finatti

lum e?s-Graduaç
Pró-Reitor de Pesqum
e?s-Graduação

D iretora do SEBEC

Prof.

1
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Anexo I

Relação da Documentação Obrigatória do Candidato e Familiares
1. Formulárío de inscrição disponibilizado on-line em 10 a 19/06/20'l9, preenchido,
impresso e assinado;
Fotocópia simples dos documentos abaixo:
2. RG e CPF ou carteira de Motorista do candidato e familiares;
3. Menores de 18 anos - certidão de nascimento ou RG;

4. Estudantes com pais falecidos: apresentar certidão de óbito;
5. Estudante solteiro: informar e apresentar documentos dos pais, irmãos solteiros e/ou
dependentes legais e outros que residam no domicílio familiar do candidato;
6. Estudante casado ou união estável: informar e apresentar documentos do (a) esposo (a) ou
companheiro (a) e filho(s) e outros que residam no domicílio familiar do candidato;
7. Estudante que se declara autossuficiente: deverá comprovar sua autonomia financeira,
residir fora do domicilio familiar e apresentar declaração original de próprio punho com ciência da
família e assinatura de duas testemunhas constando RG, CPF, ENDEREÇO e TELEFONE;
8. Certidão de casamento dos pais com averbação de divorcio se for o caso, ou declaração
original do próprio punho do pai ou da mãe relatando a situação de separação;
9. Comprovante e registro de matrícula de 201 9;
"I O. Histórico escolar do curso de graduação atualizado, quando o candidato for veterano;
11 . Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física referente ao ano base 2018 e entregue
na Receita Federal em 2019 - (todas as páginas);
12. Comprovante de Despesas obrígatórias da Famílía referente ao mês de maio ou de
junho de 2019. Caso o Estudante possua residêncía em Londrina deverá ser apresentada a
documentação de ambas as residências;
ií Taxas: Talão de água, talão de luz, (não poderá ser reaviso) e de condomínio, do mês de
w Habitação: Recibo de pagamento de aluguel ou da prestação de financiamento.
Imóvel cedido, apresentar declaração do proprietário. (modelo Anexo lll)

República, declaração constando o numero de pessoas e o valor gasto pelo
estudante. Não é necessário apresentar documentação dos mesmos
IPTU 2018 (conste informação sobre imóvel). Não é necessário estar pago;
ª Saúde: Recibo de mensalidade de convênio médico, recibo do BPC deverão ser atualizados;

Quando se tratar de pessoa com necessidade especial, doença crônica ou degenerativa
as receitas médicas, atestados ou relatório médico poderá ser apresentado de meses anteriore?

13. Comprovantes de Renda do candidato e do grupo familiar do mês de MAíO
JUNHO/2019 (Anexo Il).

-9/12-
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Anexo Il

Tipos de comprovantes de renda para o Cqndiditn e Familiar
+

Assalariado

+
+

Autônomo ou trabalhador
inserido no trabalho
informal/ FAZ "BICO":

+

+

+
+

Empresário,
microempresário e

+

comerciante

+

Aposentados e
pensionistas

l

Pensão alimentícia

r

r especiais

l

Beneficiários dos

Declaração de desemprego;
Cópia da Carteira de Trabalho - CTPS (Páginas: foto, qualificação

civil, o último contrato de trabalho e da pagina seguínte)
Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica referente ao ano
base 2018 e entregue na Receita Federal em (201 9);
Em caso de sócio-proprietário e/ou diretor da empresa apresentar o
comprovante de pró-labore emitido por um contador regularmente inscritc

+

Comprovante do INSS ou recibo bancário atualizado.

+

Declaração informando o valor mensal pago ou recebido.
Comprovante do beneficio recebido atualizado;(PNE, BPC)

+

+

Transferência de Renda

Agricultor, parceiro ou

*

arrendatário rural:
*

l

l

Estudantes bolsistas

l

Recebe mesada ou auxilio
financeiro
Do lar

l
r

Empregada doméstica

+

outro beneficio do INSS

+

+

l

Recebe afüguel ou

Comprovante do recebimento da bolsa atualizado que comprove a
Declaração (modelo Anexo III)
Declaração que não possui nenhum rendimento financeiro (modelo
Anexo Ill)
Apresentar fotocópia da Carteira de Trabalho das páginas da foto,
qualificação civil, o último contrato de trabalho e da página seguinte.

+

Recibo ou declaração do empregador, modelo Anexo Ill

+

Extrato mais recente do beneficio

+

arrendamento de bens
mÓVeiS e imÓVeiS

Identificação Social
Declaração do Imposto de Renda referente ano base (2018) e
entregue na Receita Federal (2019)
Declaração de rendimento mensal, modelo Anexo Ill

renda (termo de compromisso, contrato de estágio, etc.).
*

diarista

Recebe auxílio-doença ou

Comprovante do recebimento do beneficio constando o valor

atualizado e cópia do cartão do CadÚnico ou NIS - Número de

Programas Sociais de

l

Carteira de Trabalho - CTPS (Páginas: foto, qualificação civil, o último
contrato de trabalho e da pagina seguinte) do candidato e familiares

no CRC, constando o rendimento mensal;

Pessoas com necessidades

í

Declaração (modelo Anexo Ill) constando atividade exercida e renda
média mensal;

Desempregado

l

Holerite (contracheque) ou
Recibo de pagamento ou
Declaração do empregador constando cargo e salário mensal;

Contrato de locação ou arrendamento assinado pelas partes com
comprovante do recebimento

Toda declaração é INDMDUAL e deverá ser preenchida e assinada pelo decl?arante e du5
testemunhas da cidade de origem com informações dos números do RG, CPF, endereçeí' e
telefone, com local e data.

1""""ª'-

Não serão aceitos membros da família como testemunhas.
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Anexo Ill

DECLARAÇÃO
Eu,
RG nº.

residente e domiciliado

, CPF

o

na Rua

complemento

,n.

, Bairro

telefone ( )

Cidade/Estado

í

, declaro para os devidos fins do processo

de seleção de estudantes de graduaçâo selecionados pelo sistema de cotas para bolsa
de apoio a Inclusâo Social - pesquisa e extensão universitária 2C)19 a Fundação
Araucária, que

Por ser expressâo da verdade, sob pena de responsabilidade conforme o Art. 299 do
Código Penal dato e assino o presente.

de 2019.

de

Assinatura do declarante

Testemunha 1
Nome
RG
CPF

ITestemunha 2
Í
mG
iCPF
r

À
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Anexo IV

AUTORIZAÇÃO PARA REUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS
NO PROCESSO UNIFICADO DE SELEÇÃO SOCIOECONÔMICA

Eu,

discente regularmente matriculado no curso de

, autorizo a reutilização dos documentos

Matrícula nº

apresentados para a Seleção Unificada/Edital Ofü/2019, processo número

para o

Processo de Seleção de Estudantes de Graduação do Sistema de Cotas Para Bolsa de Apoio a Inclusão Social

Pesquisa e Extensão Universitária 2019/2020 da Fundação Araucária.

Londrina,

de 2019.

de

Assinatura do Estudante

!
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