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ANEXO III 
 

EDITAL Nº: 04/2020-PROAES/DIMAE/UFRRJ 
 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA A SER ENTREGUE PARA FINS DE 

INSCRIÇÃO NO AUXILIO ACESSIBILIDADE PARA CANDIDATOS QUE 

INGRESSARAM POR MEIO DE COTA POR RENDA PER CAPITA EM 2019-1, 

2019-2 e 2020-1 (Chamada regular do SISU, 1ª lista e 2ª lista). 

 
1.  Formulário de inscrição disponibilizado em 

https://r1.ufrrj.br/sba/acessibilidade/index_doc_inscricao.php. (No ato do 

preenchimento do formulário, o(a) candidato(a) também deverá constar na composição 

familiar.  

2. Laudo médico com a descrição da deficiência conforme a CID (Classificação 

Internacional de Doenças); 

3.  Fotocópia da declaração de matrícula recebida no ato da matrícula; 

4.  Fotocópia do recibo de entrega da documentação no ato da matrícula; 

5.  Fotocópia de Comprovante de conta corrente no nome do próprio discente, sendo 

vedada a indicação de contas do tipo salário e poupança. 

6. Documentação de Identificação (Fotocópia simples): 

6.1 Documento de Identificação do candidato e de TODOS os demais componentes da 

família maiores de 18 anos; 

6.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF do candidato e de TODOS os demais 

componentes da família maiores de 18 anos; 

6.3 Certidão de Nascimento de TODOS os demais componentes da família menores de 

18 anos. 

6.4 Documentação oficial referente à guarda ou tutela de crianças e adolescentes 

agregados à família; 

7. Uma Foto recente; suspenso em caráter provisório. 

8. Documentação Civil (Fotocópia simples): 

8.1 Certidão de casamento dos pais ou responsáveis. Em caso de separação ou 

divórcio, apresentar a certidão de casamento com averbação e a respectiva 

sentença judicial, se for o caso; 

8.2 União estável dos pais ou responsáveis, apresentar declaração, dos mesmos 

confirmando a união; 

8.3 Separação não oficial, apresentar declaração, de um dos responsáveis confirmando 

a separação de corpos; 

8.4 Falecimento dos pais ou responsáveis, apresentar fotocópia da certidão de óbito 

correspondente; 
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8.5 Discentes casados ou em união estável, apresentar fotocópia simples da certidão 

de casamento ou certidão de união estável. 

Observação: Na falta de contato com um dos pais ou ambos apresentar 

declaração de não contato com o pai e/ou com a mãe esclarecendo o valor mensal 

da pensão alimentícia (vide modelo no Anexo V); 

9.  Comprovante de residência atualizado do candidato ou dos responsáveis (gás, luz, 

água e telefone fixo). Caso não possua nenhum destes comprovantes, apresentar 

declaração original (vide modelo no Anexo V) de moradia, esclarecendo a situação 

domiciliar. 


