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A Comissão de Seleção e Acompanhamento da Permanência Estudantil, (COSAPE)
esclarece aos/às discentes que o item 4, inciso III, é direcionado àqueles que tiverem
anexado a documentação incompleta no módulo de assistência estudantil na fase da
inscrição.

Os/as discentes indeferidos por documentação devem aguardar novo período
de inscrições a ser divulgado nos canais oficiais da universidade, conforme item
9.3.6.1.do edital do PAES. Segue o trecho na íntegra.

9.3.6.1 O/a estudante indeferido, pelo item 4, inciso II ( Não anexou nenhum
documento na fase de inscrição) e inciso III (Tiver anexado a documentação incompleta na
fase da inscrição), deverá submeter nova inscrição em cronograma posterior a ser
divulgado pela COEST/PROPAE no endereço eletrônico (www.unilab.edu.br).

Segue a lista com detalhamento dos documentos referente ao item 4, inciso III, 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 9.3.6 do edital do
PAES. Segue o trecho na íntegra.

Parágrafo Único: Em nenhuma hipótese será aceita documentação não submetida
no ato da inscrição no período de recursos e/ou nas outras fases previstas no cronograma.

Redenção/CE,  29 de setembro de 2022
Comissão de Seleção e Acompanhamento de Permanência ao Estudante - COSAPE
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Discentes caracterizados na situação do Item 4, inciso II) II) Tiver anexado a documentação
incompleta no módulo de assistência estudantil na fase da inscrição;

CAMPI CEARÁ

Matrícula Detalhamento do indeferimento do item 4, inciso II

2021203850

Declaração do IRPF incompleta. Ausência do recibo de entrega;
Declarações de não exercício de atividade remunerada inválidas (não
preencheu o formulário padrão disponível no site); ausência do
extrato do benefício atualizado; ausência do CNIS;

2021101662
Declaração de residência em branco; Ausência do CNIS da discente;
ausência dos contracheques de um membro familiar da discente.

2019104596

Ausência do CNIS da discente e de membros familiares; ausência de
declarações de não exercício de atividade remunerada de membros
familiares da discente; ausência do comprovante de endereço;

2020102271

Ausência de CNIS do grupo familiar, ausência de declaração do
discente de não exercício de atividade remunerada; declarações fora
da validade; extrato do PAB fora da validade (2021)

2021205120

Ausência de declarações de não recebimento de pensão alimentícia
dos irmãos universitários; ausência dos contracheques de membros
familiares ou da CTPS ou declaração

2021101500
Ausência do CNIS de membros familiares declarados no grupo
familiar;

2016208819

Ausência de cópia da parte da frente do histórico escolar; Ausência
declaração informando a atividade exercida por um membro familiar
da estudante com a renda mensal
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2021201597
Ausência do CNIS de um dos membros familiares; Ausência de
documentos dos genitores

2021202638

Ausência de declaração de não recebimento de pensão alimentícia;
ausência de declaração ou certidão de casamento com averbação de
divórcio/separação não formalizada dos genitores; ausência de
certidão de óbito de um dos genitores (se for o caso)

2021201603
Ausência do extrato atualizado da aposentadoria e da pensão
recebida por um dos membros familiares da discente

2021102964

Ausência dos seguintes documentos: CNIS de todos os membros da
família; extratos da aposentadoria de um dos membros familiares,
declaração do sindicato de trabalhadores rurais informando a
atividade laboral de um dos membros familiares e a renda auferida

2021104136
Ausência da declaração de recebimento de auxílio financeiro de seu
país de origem

2021101528 Ausência de documentos de renda da genitora

2020106225
Extrato CNIS dos genitores, comprovantes de renda/contracheques
dos genitores, RG de um dos membros familiares

2021102730
Anexo da página de cadastro do CNIS ao invés da página de
relações previdenciárias

2021200571 Ausência das declarações de renda dos genitores

2021103040
AusÊncia do extrato cnis do discente e dos membros familiares e o
comprovante do auxílio Brasil não vem o nome da titular do benefício

2020108874

Anexo da ficha de resumo do Cadastro Único ao invés do extrato
CNIS, extrato no auxílio Brasil não consta o nome da titular do
benefício

2019204401

Ausência do extrato CNIS do discente (nem cópia da carteira de
trabalho), Ausência da declaração de atividade não remunerada do
discente e a certidão de nascimento de um dos membros familiares

2021101724

Ausência da declaração de não exercício de atividade remunerada de
genitora, Ausência da declaração de imposto de renda e o extrato da
Receita Federal de um dos genitores

2021102196
Ausência de declaração de não exercício de atividade remunerada do
discente
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2021105572

Não anexou os contracheques, a declaração de não exercício de
atividade remunerada do discente e a declaração de residência
possuem assinatura, local e data colada, a declaração de não
recebimento de pensão alimentícia está em branco. Anexou folha do
Cad ùnico ao invés do extrato CNIS

2021201022

Ausência da declaração de não exercício de atividade remunerada do
discente, ausência da declaração de não recebimento de pensão pelo
discente e um dos membros familiares

2016104494
Ausência do passaporte. O discente colocou o visto de outra pessoa
do lugar do passaporte

2018107780
Ausência da Declaração anual do simples nacional completa (SEFAZ)
(Para microempreendedor individual);

2020205582
Ausência de contracheque de um membro familiar e do CNIS de um
membro familiar

2020102585 Ausência dos últimos contracheques de um membro familiar

2019202640
Declaração anual do Simples Completa ou declaração de imposto de
renda de um dos membros familiares

2021204033

Enviou Declaração de não exercício de atividade remunerada com
assinatura digitada; Não enviou os contracheques de uma das
genitoras

2021203312 Enviou a Folha Resumo CADÚNICO ao invés do CNIS.

2021105376
Ausência de declarações de renda da discente e dos membros
familiares

2021200956
Ausência de contra-cheques dos genitores e Declaração de não
exercício de atividade remunerada da estudante.

2021201739
Não enviou a Declaração de não exercício de atividade remunerada
da estudante.

2020101935

Ausência do Histórico escolar, conta de luz, Extrato de benefício-
aposentadoria de um dos membros familiares e Declaração que não
exerce atividade remunerada da estudante.

2020100428 Enviou apenas Declaração de Residência em todos os arquivos.

2018108779
Não enviou comprovação de renda da genitora(declaração e CNIS);
Não enviou o CNIS da estudante.
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2021106444

Não anexou Declaração de não exercício de atividade Remunerada-
estudante; Não anexou Comprovante de endereço; Não anexou
Documentação de identificação de membro familiar ; Nenhuma
informação ou documentação referente a um dos genitores

2020114890 Não assinou a Declaração de Rendimento da Família.

2021205228
Não enviou o CNIS- estudante e genitores; Não enviou o extrato de
benefício da aposentadoria da genitora

2021204703

Não anexou declaração de renda dos genitores, apenas o CNIS; Não
anexou o Comprovante de endereço da família; Extrato bancário ao
invés do extrato do Auxílio Brasil.

2021202100

Não anexou Declaração de não exercício de atividade remunerada-
estudante; Não colocou a composição familiar e não anexou nenhum
documento de renda da família; Não anexou comprovante de
endereço dos genitores

2021202119
Não anexou Declaração de não exercício de atividade remunerada-
estudante; Não anexou contracheques do companheiro.

2021106515

Ausência da Carteira de Trabalho da discente e de membro familiar
(página do contrato de trabalho/ ausência do Extrato do Auxílio
Brasil/Ausência do CNIS da discente e de membro familiar/ausência
de conta de luz

2021203798

Ausência de contracheque ou declaração de renda da genitora/
Ausência de declaração de recebimento de pensão ou não
alimentícia/ Ausência de certidão de casamento de averbação de
divórcio ou declaração de separação não legalizada

2021102418 A declaração de renda familiar não está assinada (em branco)

2018208255
Não anexou a conta de energia e a declaração de atividade não
remunerada

2018204882 Não anexou o extrato CNIS da genitora

2019104371

Ausência de contracheques, Certidão de casamento c/ averbação do
divórcio ou declaração de separação não legalizada, declaração de
recebimento/não recebimento de pensão alimentícia; contrato de
estágio remunerado de um dos membros familiares

2018108287 AusÊncia de documentação de um dos membros familiares
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2021204605
Ausência da documentação dos genitores e de um dos membros
familiares

2016212052 AusÊncia de documentos de um membro familiar

2019108601
Ausência da declaração de recebimento/não recebimento de ajuda de
custo

2018208282

Ausência Declaração anual do simples nacional completa (SEFAZ)
(Para
microempreendedor individual);

2018209637
Extratos Cnis dos membroS familiares desatualizados e ausência de
histórico de crédido do BPC de um membro familiar

2019108503 Ausência da assinatura na declaração de renda familiar

2020105433 Ausência de páginas do CNIS dos genitores

2018211798

Ausência da certidão de averbação de divórcio ou declaração de
separação não legalizada e ausência da declaração de recebimento
ou não de pensão alimentícia

Redenção/CE,  29 de setembro de 2022.
Comissão de Seleção e Acompanhamento de Permanência ao Estudante - COSAPE.


