
 
 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Recredenciada pelo Decreto Estadual  

N° 16.825, de 04.07.2016 

 
Campus de Vitória da Conquista                                                                   (77) 3424-8603 | aapa@uesb.edu.br 

 

 

 

ANEXO I – DO AUXÍLIO DA AÇÃO ACOLHIMENTO 

 

    FICHA DE INSCRIÇÃO PARA AUXÍLIO DA AÇÃO ACOLHIMENTO EM 2021.1 

 

 

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO (A) DISCENTE E DA SUA COMUNIDADE  
 

A. Nome Completo: _________________________________________________ 
B. Matrícula_______________________________________________ 
C. Curso De Graduação____________________________________ 
D. Campus _____________________________________________________ 
E. Nome e localização da Comunidade de Origem__________________________ 

_______________________________________________________________ 
F. Grupo Étnico ____________________________________________________ 
G. Nomes das duas principais lideranças de sua comunidade _________________ 

_______________________________________________________________ 
H. Convive com sua comunidade? 

(   ) Sim, diariamente   (    ) Sim, aos finais de semana 
(   ) Sim ao final do mês  (    ) Sim, ao final de cada semestre 
(   ) Não convivo com minha 
comunidade 

 

 
I.  Local e com quem reside? __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
J. Usa transporte diário para se deslocar a UESB? 

Sim (  )   
Não (  ) 
 

K. Em caso afirmativo, qual? __________________________________________ 
L. Destaque três características importantes de sua comunidade de origem _____  
__________________________________________________________________ 

 
 
2- DADOS SOBRE O INÍCO DA VIDA ACADÊMICA 
 

A) Tem enfrentado dificuldades em seu processo de adaptação à Uesb?  
Sim ( )   Não (  ) 
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B) Em caso afirmativo, quais tipos de dificuldade? 
(   ) sócio culturais (   ) pedagógicas (  ) afetivas (   ) econômicas 

 
C) Se necessita, no momento, de outro tipo de apoio institucional, especifique: 
(   ) Material Didático (   ) Acompanhamento Psicológico 
(   ) Apoio Psicopedagógico (   ) Tutorias em Disciplinas 
(   ) Equipamentos (   ) Mediação junto a professores e/ou 

colegas 
(   ) Mediação para conhecer a instituição e/ou para acessar os setores 

  
 

3- APRESENTAÇÃO DO PEDIDO COM JUSTIFICATIVA (detalhar a situação sócio 
econômica ou de vulnerabilidade vivenciada, descrever como isso afeta sua 
condição de permanência na UESB e formular o pedido). 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
 

 
Local e data: ________________________,  ________/_______/ ______.  
 

 
_______________________________________________ 

Assinatura do(a) discente 
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