UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRAUNILAB
PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS - PROPAE
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS ESTUDANTIS - COEST

A Comissão de Seleção e Acompanhamento da Permanência Estudantil, (COSAPE)
esclarece aos/às discentes que o item 4, inciso II, é direcionado àqueles que não incluíram
nenhuma documentação OU anexaram documentação incompleta, portanto, aos que se
enquadram em uma das seguintes situações referidas no inciso.

Os/as discentes indeferidos por documentação devem aguardar novo período
de inscrições a ser divulgado nos canais oficiais da universidade, conforme item 8.3.5
do edital do PAES.
Segue a lista com detalhamento dos documentos referente ao item 4, inciso II, para
conhecimento, dos discentes dos campi do Ceará. Ressaltamos, conforme consta em
Edital e Cronograma, que documentos não submetidos no período de inscrição não
são aceitos nos períodos de interposição de recurso, conforme item 8.3.5 do edital do
PAES.
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Discentes caracterizados na situação do Item 4, inciso II) Não anexou nenhum documento OU
a tiver anexado de forma incompleta na fase da inscrição
CAMPI CEARÁ

Matrícula

Detalhamento do indeferimento do item 4, inciso II

Ausência de documentos de renda do núcleo familiar e Extrato Auxílio
2021201381 Brasil sem nome do beneficiário
2021106041 Ausência de documentos de renda e extratos CNIS do núcleo familiar
2018210745 Ausência de documentos de renda de todos os membros familiares
2021200642 Ausência do extrato CNIS e declarações de renda dos membros familiares
2021102928 Ausência do extrato CNIS de um membro familiar
Ausência de documentações (declarações) de renda de um membro
2021201793 familiar
2020102271 Ausência de documentos de renda do núcleo familiar
Ausência da declaração de separação não legalizada, de declarações de
2021205120 renda e de recebimento ou não de pensão alimentícia.
2021206350 Ausência do CPF do/a discente
2020107222 Ausência de documentos de renda do núcleo familiar
Ausência da declaração de separação não legalizada e declaração que
2018210066 recebe ou não pensão alimentícia
2021203760 Ausência de documentos de renda do núcleo familiar
2021203911 Ausência do Extrato CNIS de todos os membros familiares
Ausência de declaração de separação não legalizada dos pais e
2021102258 declaração de recebimento ou não de pensão alimentícia
Ausência do extrato CNIS do discente, das documentações de renda dos
2021204946 membros familiares e a certidão de nascimento do filho.
Ausência dos extratos CNIS dos membros familiares e de declarações de
2021201597 renda dos membros familiares
2020205662 Ausência dos contracheques dos membros familiares
Ausência dos extratos CNIS dos familiares e das declarações de renda dos
2021200615 membros familiares.
2020110120 Ausência das declarações de renda dos membros familiares
Ausência das declarações de renda, do histórico de créditos de
2020107296 recebimento de pensão e do documento de identificação pessoal.
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2021202638 Ausência dos extratos CNIS dos membros familiares
Ausência dos extratos CNIS dos membros familiares e declaração de não
2020205180 exercício de atividade remunerada
Ausência do Extrato CNIS do/a discente e dos membros familiares.
Histórico de créditos da aposentadoria desatualizado. Ausência de
2021102964 declaração de agricultor de um dos membros familiares.
Ausência das declarações de não exercício de atividade remunerada dos
2020107821 membros familiares
Ausência das declarações de não exercício de atividade remunerada do/a
discente e dos membros familiares. AusÊncia do contracheque dos
2021101967 membros familiares e o histórico escolar.
Ausência das declarações de não exercício de atividade não remunerada
dos membros familiares. Ausência do extrato das relações previdenciárias
2021201873 de um dos membros familiares.
Ausência da Declaração de recebimento ou não de recebimento de auxílio
2021106758 financeiro do país de origem
2019203923 Declarações de renda incorretas
Ausência do extrato CNIS da discente e de um dos membros familiares.
2021200562 Ausência de declaração de agricultor/a de um dos membros familiares
Ausência do CNIS do/a discente e de um dos membros familiares.
2021203715 Ausência do contracheque de um dos membros familiares.
Ausência de CNIS dos demais membros familiares maiores de 18 anos,
2020206230 ausência dos documentos de renda de membro familiar.
As declarações de renda constam datadas acima de 30 dias e com
2021105901 cabeçalho da PROGRAD
Documentação incompleta/Ausência do CNIS e demais comprovações de
2020205420 renda
Ausência do histórico escolar e documento de identificação pessoal de um
2021101528 dos membros familiares
2020204861 Declaração de recebimento ou não de pensão alimentícia
Ausência de informações e documentos de renda dos demais membros
2021204089 familiares
Ausência de informações e documentos de renda ou não dos demais
2020205125 membros familiares
Ausência de documentos de renda de um dos membros familiares.
Ausência de contracheques de membros familiares. Ausência de
documentos de identificação dos demais membros familiares, ausência de
2019103632 declarações de não exercimento de atividade remunerada.
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2021205021 Ausência extrato do auxílio Brasil
Ausência de declaração de recebimento ou não de pensão alimentícia.
2019204377 Declaração de aluguel com ausência de informações do locatário.
Ausência de declarações de renda de um dos membros familiares.
Ausência da declaração de recebimento ou não de pensão alimentícia.
2019103525 Ausência de contrato de aluguel da residência onde reside o grupo familiar.
Ausência dos documentos de renda de um dos membros familiares.
Ausência de extrato CNIS de um dos membros familiares e de
contracheques. Ausência de documentos de identificação de um dos
membros familiares. Ausência de declaração de recebimento ou não de
2021106140 pensão alimentícia.
Ausência de declarações de renda dos membros familiares e do discente,
declaração de recebimento ou não pensão alimentícia. Ausência do
2021102427 histórico escolar
Ausência das declarações de renda dos maiores de 18 anos. Ausência da
2019204401 declaração informando de recebimento ou não de pensão alimentícia
Ausência de documentos de renda do/a discente e dos membros
familiares. Ausência de declaração de recebimento ou não de pensão
2021201640 alimentícia.
Ausência de Declaração de renda de um dos membros familiares.
Ausência declaração de que não exerce atividade remunerada de um dos
2019203558 membros familiares.
Ausência de Extratos CNIS dos membros familiares. Ausência de
declarações de exercício de atividade remunerada ou não do grupo
familiar. Ausência de documentos de identificação pessoal dos menores de
2020109601 18 anos.
Ausência CNIS dos membros familiares. Ausência de luz. Ausência de
declarações de renda e de que não recebe pensão alimentícia de um dos
membros familiares. Ausência de contracheques de um dos membros
2021105572 familiares.
Ausência da declaração completa do IR de um dos membros familiares.
2021204276 Ausência dos contracheques de um dos membros familiares.
2021103676 Ausência de documentos de renda dos membros familiares
Ausência de contracheques de um dos membros familiares.Ausência de
declaração do/a discente de exercício ou não de atividade remunerada.
Ausência de declaração de recebimento ou não de pensão alimentícia de
2021201022 um dos membros familiares.
Ausência dos CNIS dos membros familiares. Ausência de declaração de
2017113489 recebimento ou não de pensão alimentícia.
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Ausência de declarações de renda e demais documentos referentes aos
2019204680 demais membros familiares.
Ausência da declaração de recebimento ou não de pensão alimentícia de
2019203093 um dos membros familiares
Ausência de declaração de renda informal de um dos membros familiares.
2019202720 Ausência de declaração informando se recebe ou não pensão alimentícia.
Extratos CNIS desatualizados de todos os membros familiares/datam de
2020205582 janeiro 2022 e ausência de outros documentos pessoais do núcleo familiar
Ausência de informações e documentos de renda ou não dos demais
2020205591 membros familiares
2021103424 AusÊncia de declaração de não recebimento de pensão alimentícia
Ausência de CNIS discente/Ausência declaração de recebimento ou não
2021203591 de pensão alimentícia
2021201701 Ausência extratos CNIS dos demais membros familiares
Ausência do extrato CNIS e declaração de não exercício de atividade
2019103893 remunerada do/a discente
Ausência do extrato CNIS e declaração de não exercício de atividade
2020203149 remunerada do/a discente
Ausência do extrato CNIS e declaração de não exercício de atividade
2021201710 remunerada do/a discente
Ausência do extrato CNIS de um dos membros familiares e declaração de
2019203370 que não exerce atividade remunerada.
2019204448 Ausência da declaração de união estável ou certidão de casamento
2021103943 Ausência do extrato CNIS dos membros familiares
AusÊncia de declaração de separação não legalizada ou averbação de
divórcio . Ausência de declaração de recebimento ou não de pensão
2021200830 alimentícia
2021204454 AusÊncia do extrato CNIS dos membros familiares
Ausência do extrato CNIS dos membros familiares. Ausência de certidão
de óbito. Ausência de declaração de recebimento ou não de pensão
2021102202 alimentícia.
2019105000 Ausência de documentos de renda do núcleo familiar (genitores)
Ausência de contracheques/Ausência declaração de recebimento ou não
2021103738 de pensão alimentícia
2020102727 Ausência de documentos de renda do núcleo familiar (genitores)
Ausência do extrato auxílio Brasil/Ausência de informações de renda dos
2021203312 pais
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Documentação incompleta: ausência de todos os documentos de renda
2021105376 dos membros familiares
2021106130 Declaração de não exercimento de atividade remunerada com data inválida
2021203330 Ausência de informações de renda dos pais
2020102413 Ausência extrato de informações do auxílio Brasil
Ausência extrato de informações do auxílio Brasil/Documentações
2021201748 apresentadas incorretamente
Declaração de recebimento ou não de pensão alimentícia/Divergência de
valor da declaração de renda com a informação do quadro de composição
2021200670 familiar
2021106417 Ausência de informações e documentações de renda dos pais
Ausência do extrato Auxílio Brasil. Ausência de documento de identificação
2021106426 pessoal.
2021204507 Ausência de contracheques de um dos membros familiares
2021101573 Ausência de documentos de renda de um dos genitores
Ausência extrato de informações do auxílio Brasil/Declaração de
2018108779 recebimento ou não de pensão alimentícia
2021204703 AusÊncia de documentos de renda do núcleo familiar
Ausência de contracheque de um dos membros familiares. Ausência de
2020108892 declaração de união estável
Ausência de contracheques e declarações de renda dos membros
2019201947 familiares
2021202119 Ausência do extrato CNIS da discente e de um dos membros familiares
Ausência do CNIS dos membros familiares com idade igual ou superior a
2021102552 18 anos
Declarações de não exercício de atividade remunerada datam de
2021103845 2021.Extrato Auxílio Brasil sem o nome do beneficiário e o valor.
2019203413 Não anexou o extrato do BPC de um dos membros familiares
Ausência de CNIS da mãe/Declaração de recebimento ou não de pensão
alimentícia/Ausência de informações de renda na declaração apresentada,
2019105154 declaração diverge do valor informado na composição familiar
Ausência do CNIS de um dos membros familiares. Conta de Luz data de
2021103246 2021. Ausência de documentos de renda de um dos membros familiares
Ausência do extrato CNIS de um dos membros familiares. Ausência de
2020203588 contracheques de um dos membros familiares
Ausência de contracheques e declarações de renda ou não dos membros
2018210520 familiares maiores de 18 anos
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2021106515 O extrato auxílio brasil não contém nis e nome do beneficiário.
2018100725 Ausência de informações e documentações de renda dos pais
Documentações de renda e demais documentos de identificação
2021202450 incompletos
2021106097 Extrato do auxílio brasil sem nome e nis do beneficiário.
2019203754 Ausência de documentos de renda dos genitores
O extrato CNIS desatualizado de um dos membros familiares. Declarações
com assinatura digitada e escaneadas de forma errada. Ausência de
2021106551 declaração de profissional autônomo de um dos membros familiares.
2020102610 Ausência do extrato do Auxílio Brasil
Ausência do extrato Cnis de um dos membros familiares e do histórico de
2021105465 crédito do benefício de um dos membros familiares.
Ausência de documentos de renda de um dos membros familiares. Consta
vínculo aberto no CNIS de um dos membros familiares. Ausência de
2021203798 declaração de recebimento ou não de pensão alimentícia.
2021203887 Ausência do extrato CNIS do/a discente
Ausência de dois contracheques de um dos membros familiares. Ausência
2021102570 do extrato CNIS dos membros familiares
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