MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
Comprovante de entrega de documentos, comparecer com este comprovante para efetuar a entrega da
documentação, no local e data informados pelo DERCA.

Documentos necessários para o cadastramento
□Cópia e original da cédula oficial de identidade;
□Cópia e original do CPF;
□Cópia e original do título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
□Cópia e original de comprovante de quitação com o serviço militar, se do sexo
masculino;
□Cópia e original de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;
□Cópia e original do histórico escolar do ensino médio;
□1 (uma) foto 3X4 recente;
□Cópia e original de certidão de nascimento ou casamento;
□Declaração de nenhum vínculo com outra Instituição Pública de Ensino Superior
(Anexo V);
□Comprovante de Renda Conforme Anexo III;

OBSERVAÇÕES:
¹O candidato que deixar de comparecer em data, horário e local estabelecidos perderá automaticamente a
vaga.
Cópias autenticadas dispensam a apresentação dos documentos originais.
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ANEXO I
DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE FAMÍLIA
Eu,_______________________________________________________________________, portador(a) do
RG nº___________________, órgão expedidor_________, e CPF n° ______________________, candidato(a)
ao
Vestibular
UFRR
2020,
residente
na(o)
______________________________________________________________________________, declaro que
a minha família é composta de _____ (número) pessoas das quais ______ (número) recebem renda.
Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que, se falsa for esta declaração,
incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso configurada a
prestação de informação falsa, apurada posteriormente ao registro acadêmico, em procedimento que assegure
o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento do registro na Universidade Federal de Roraima,
sem prejuízo das sanções penais cabíveis (art. 9º da Portaria Normativa n° 18/2012, do MEC).
Membros da Família (incluindo você):
Nome completo/possui renda?
1) _________________________________ / (

) sim ( ) não.

2) _________________________________ / (

) sim ( ) não.

3) _________________________________ / (

) sim ( ) não.

4) _________________________________ / (

) sim ( ) não.

5) _________________________________ / (

) sim ( ) não.

6) _________________________________ / (

) sim ( ) não.

7) _________________________________ / (

) sim ( ) não.

8) _________________________________ / (

) sim ( ) não.

9) _________________________________ / (

) sim ( ) não.

10) _________________________________ / (

) sim ( ) não.

Boa Vista - RR, _____ de _________ de 2020.

_____________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE AUTÔNOMO
Eu,___________________________________________________________________________, portador(a)
do RG no ____________, órgão expedidor________, e CPF n° ___________________, membro da família
do(a)
candidato(a)
no
Vestibular
UFRR
2020,
_______________________________________________________________________ declaro, para os
devidos
fins,
que
sou
trabalhador(a)
autônomo(a),
exercendo
a
função
de
______________________________________________, não constante na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, recebendo renda bruta nos meses:
Informe a renda bruta recebida nos 3 (três) últimos meses:
MÊS

RENDA BRUTA
R$________________
R$________________
R$________________

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que, se falsa for esta declaração,
incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso configurada a
prestação de informação falsa, apurada posteriormente ao registro acadêmico do candidato, em procedimento
que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento do registro na Universidade
Federal de Roraima, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (art. 9º da Portaria Normativa n° 18/2012, do
MEC).
Boa Vista – RR, _____ de _________ de 2020.

_____________________________________
Assinatura do declarante autônomo
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ANEXO III

ROL DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA RENDA FAMILIAR BRUTA MENSAL DE

TODOS OS MEMBROS DA COMPOSIÇÃO FAMILIAR
Para comprovação dos itens de avaliação da renda familiar, o candidato deverá apresentar
a documentação atualizada referente aos rendimentos e despesas do grupo familiar (todos
os familiares maiores de 18 anos que constem na declaração de composição familiar)




Carteira de identidade ou outro documento oficial com foto;
CPF
Declaração de composição familiar

1. TRABALHADORES ASSALARIADOS
1.1 Contracheques;
1.2 Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e
da respectiva notificação de restituição, quando houver;
Para quem não é declarante de imposto de renda, apresentar comprovante de não
declarante obtido na página da Receita Federal, no endereço
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp ,
onde consta a seguinte mensagem: "Sua declaração não consta na base de dados da
Receita Federal" - procedimento exigido para todos membros da família, que tenha idade a
partir de 18 anos
1.3 CTPS registrada e atualizada;
1.4 CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de
empregada doméstica;
1.5 Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS;
1.6 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
2. ATIVIDADE RURAL
2.1 Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e
da respectiva notificação de restituição, quando houver;
2.2 Declaração de IRPJ;
Para quem não é declarante de imposto de renda, apresentar comprovante de não
declarante obtido na página da Receita Federal, no endereço
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp ,
onde consta a seguinte mensagem: "Sua declaração não consta na base de dados da
Receita Federal" Página 4 de 8
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2.3 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao
candidato ou a membros da família, quando for o caso;
2.4 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas
jurídicas vinculadas;
2.5 Notas fiscais de vendas.
3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS
3.1 Extrato mais recente do pagamento de benefício;
3.2 Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e
da respectiva notificação de restituição, quando houver;
Para quem não é declarante de imposto de renda, apresentar comprovante de não
declarante obtido na página da Receita Federal, no endereço
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp ,
onde consta a seguinte mensagem: "Sua declaração não consta na base de dados da
Receita Federal" 3.3 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
4.1 Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e
da respectiva notificação de restituição, quando houver;
Para quem não é declarante de imposto de renda, apresentar comprovante de não
declarante obtido na página da Receita Federal, no endereço
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp ,
onde consta a seguinte mensagem: "Sua declaração não consta na base de dados da
Receita Federal" 4.2 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao
candidato ou a membros de sua família, quando for o caso;
4.3 Guias de recolhimento ao INSS, com comprovante de pagamento do último mês,
compatíveis com a renda declarada;
4.4 Extratos bancários dos últimos três meses;
4.5 Declaração de autônomo (Anexo IV).
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5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
5.1 Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e
da respectiva notificação de restituição, quando houver;
Para quem não é declarante de imposto de renda, apresentar comprovante de não
declarante obtido na página da Receita Federal, no endereço
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp ,
onde consta a seguinte mensagem: "Sua declaração não consta na base de dados da
Receita Federal"
5.2 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos;
5.3 Contrato de locação ou arrendamento, devidamente registrado em cartório,
acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimento.
6. PARA OS MEMBROS QUE ESTÃO DESEMPREGADOS:


Declaração de desemprego


7. SE BENEFICIÁRIO DE PROGRAMAS SOCIAIS,


Comprovante de participação em programas sociais federais, estaduais ou
municipais, se houver;
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO

Eu,__________________________________________________________________, RG.
N.º_________________, CPF. N.º____________________________, residente à
_______________________________________________________________________,
bairro __________________________, cidade/estado________________________, telefone para contato ( ) ______________________________ declaro para os devidos fins de
apresentação à UFRR que estou desempregado(a) não possuindo nenhuma fonte de renda
pessoal
mensal
e
meus
gastos
são
custeados
por
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Estou ciente de que declaração falsa pode implicar na sanção penal prevista no art.299 do
Código Penal, in verbis:
“Art .299 Omitir , em documento público ou particular, declaração
que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita , com o fim de preju dicar direito , criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão de 1(um) a 5(cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1(um) a 3( três) anos , se o documento
é particular.

Boa Vista/RR, ____ de __________ de 2020.

_______________________________
Assinatura do Declarante
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE NENHUM VÍNCULO COM OUTRA UNIVERSIDADE

Declaro, que não me encontro com qualquer tipo de vínculo como discente
de graduação em outra Instituição Pública de Ensino Superior, tendo em
vista o que determina a Lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009, que
proíbe a um mesmo estudante ocupar duas vagas em cursos de graduação
ministrados por Instituições Públicas de Ensino Superior.

_____________________________________
Assinatura do candidato
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