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ANEXO I DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL EM 2021 

1- Dados de Identificação do (a) discente 

 

A) NOME COMPLETO: _________________________________________ 

B) MATRÍCULA_______________________ 

C) CURSO DE GRADUAÇÃO____________________________________ 

D) CAMPUS ____________________________________________ 

 

2- Recebe bolsa/auxílio permanência do PRAE (alimentação, integral, 

moradia, emergencial) ou do Mais Futuro? 

 

             (    )SIM    (    )NÃO  

 

3- Recebe algum tipo de bolsa acadêmica (estágio, monitoria, iniciação 

científica, extensão, etc.)? 

 

                   (    )SIM    (    )NÃO 

 

4- Participou do Edital nº 074/2021 de Renovação da Habilitação ao 

PRAE?   

(    )SIM    (    )NÃO  

 

5- Foi contemplado com auxílio para inclusão digital?  

(    )SIM    (    )NÃO 

 

6- Caso tenha sido contemplado com auxílio de inclusão digital, marque o 

Edital  

(    ) Edital 119/2020 (    ) Edital 155/2020 
(    ) Edital 185/2020 (    ) Edital 044/2021 

 
(    ) Edital 076/2021 
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7- AUTODECLARAÇÃO  

 

Eu_____________________________________________________________, 

inscrito(a) no RG nº ____________________________________ e CPF 

nº________________________________________, do curso de graduação 

____________________________ matrícula nº ______________________ 

campus ____________________________________DECLARO possuir renda 

familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo (entre R$ 0,00 e 

R$ 550,00) e não recebo qualquer tipo de bolsa/auxílio permanência do 

Programa de Assistência Estudantil da UESB – PRAE - (auxílios moradia, 

integral, alimentação, ou emergencial) ou do Programa Mais Futuro, ou qualquer 

bolsa acadêmica ou de estágio. 

 

8- APRESENTAÇÃO DO PEDIDO COM JUSTIFICATIVA (detalhar a 

situação de vulnerabilidade socioeconômica e emergencial vivenciada, 

descrever como isso afeta seu desempenho acadêmico e formular o pedido). 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Local e data: ________________________  ,  ________/_______/ 2021 

_______________________________________________ 

Assinatura do(a) discente 

9- Anexos que comprovem a sua justificativa (opcional). 
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