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CPF  NOME MOTIVO(RENDA) 

020.***.***-92 

ALBERT 
RODRIGUES 
CANELADA 
ZAMPIERI 

Não apresentou: 
EM SEU NOME: 

- Esclarecer e detalhar a situação quanto ao grupo familiar declarado. Pais?  
- Comprovante de Residência (Contas de água, luz ou telefone fixo) com no máximo 90 dias.O documento deve ser 

nominal, constar o endereço completo do imóvel e estar legível. 
- Declaração de ausência de Rendimentos - Declaração V, preenchida e assinada. Disponível em 

https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_05.doc 
- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração VIII, preenchida e assinada. 

Disponível em https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_08.doc 
- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições Previdenciárias disponibilizado 
pela Previdência Social, constando todas as relações previdenciárias e detalhamento de remunerações. Disponível em 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ mediante cadastro de login e senha. 
EM NOME DE MARIA: 

- Comprovante de Residência (Contas de água, luz ou telefone fixo) com no máximo 90 dias.O documento deve ser 
nominal, constar o endereço completo do imóvel e estar legível. 

- Certidão de Casamento com sentença completa de divórcio. 
- Declaração de ausência de Rendimentos - Declaração V, preenchida e assinada. Disponível em 

https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_05.doc 
- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração VIII, preenchida e assinada. 

Disponível em https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_08.doc 
- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições Previdenciárias disponibilizado 
pela Previdência Social, constando todas as relações previdenciárias e detalhamento de remunerações. Disponível em 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ mediante cadastro de login e senha. 
EM NOME DE HUGO: 

- Comprovante de Residência (Contas de água, luz ou telefone fixo) com no máximo 90 dias.O documento deve ser 
nominal, constar o endereço completo do imóvel e estar legível. 

- Contracheques do estágio referente aos meses de outubro e novembro de 2020. 
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- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração VIII, preenchida e assinada. 
Disponível em https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_08.doc 

- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições Previdenciárias disponibilizado 
pela Previdência Social, constando todas as relações previdenciárias e detalhamento de remunerações. Disponível em 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ mediante cadastro de login e senha. 
EM NOME DE LARISSA: 

- Comprovante de Residência (Contas de água, luz ou telefone fixo) com no máximo 90 dias.O documento deve ser 
nominal, constar o endereço completo do imóvel e estar legível. 

- Declaração de recebimento de Pensão - Declaração III, preenchida e assinada. Disponível em 
https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_03.doc 

- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração VIII, preenchida e assinada. 
Disponível em https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_08.doc 

- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições Previdenciárias disponibilizado 
pela Previdência Social, constando todas as relações previdenciárias e detalhamento de remunerações. Disponível em 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ mediante cadastro de login e senha. 
EM NOME DE AYLLA: 

- Declaração de recebimento de Pensão - Declaração III, preenchida e assinada.Menores de 18 anos, a declaração 
deverá ser assinada pelo responsável. Disponível em 

https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_03.doc 

508.***.***-00 
BEATRIZ 

BERNARDO DIAS 

Não apresentou documentação exigida: 
- Formulário de Caracterização Familiar, preenchido com a composição do seu grupo familiar atual. Disponível em 

https://prograd.ufabc.edu.br/doc/formulario_de_caracterizacao_familiar_edit.doc 
- Documentação comprobatória de renda de cada membro do grupo familiar(incluindo você), conforme em 

https://prograd.ufabc.edu.br/sisu/docs-ep-renda"  
 

352.***.***-31 
BRUNO MACIEL 

ATHANASIO 

Não apresentou: 
"REF. CNPJ EM SEU NOME: 

- Declaração de Faturamento da empresa referente aos meses de julho a dezembro/2020. Na referida declaração 
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descrever Receitas e Despesas, obrigatoriamente. 
- Declaração Anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) referente ao ano de 2020. 

Obrigatório inclusive para empresa ativa que esteve em inatividade no ano. Nesse caso deverá ser apresentada a 
Declaração de Inatividade. 

- Histórico de relacionamento financeiro - Registrato - disponível em https://credenciamento.bcb.gov.br/soupf"  
 

354.***.***-70 
DAIANA DA SILVA 

BASTOS 

Não apresentou: 
EM SEU NOME:  

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - Páginas da foto, dos dados pessoais, páginas de Contrato de 
Trabalho (último contrato de trabalho assinado e da próxima em branco) e Anotações Gerais, quando houver.Caso não 

haja registros, comprovar com as duas primeiras páginas de contrato de trabalho em branco.  
- Contracheque referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020;  

- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração VIII, preenchida e assinada. 
Disponível em https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_08.doc  

- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições Previdenciárias disponibilizado 
pela Previdência Social, constando todas as relações previdenciárias e detalhamento de remunerações. Disponível em 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/  
Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), acompanhada do recibo de entrega, do referido 

exercício Ano Calendário 2019/Exercício 2020 OU Comprovante de situação de inexistência de Declaração de Imposto 
de Renda de Pessoa Física (IRPF), Ano Calendário 2019/Exercício 2020, disponível em 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp  
 

EM NOME DE EUNÁPIO: - Documento de Identidade (RG);  
- CPF  

- Certidão de Casamento;  
- Comprovante de endereço;  

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - Páginas da foto, dos dados pessoais, páginas de Contrato de Trabalho 
(último contrato de trabalho assinado e da próxima em branco) e Anotações Gerais, quando houver.Caso não haja 
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registros, comprovar com as duas primeiras páginas de contrato de trabalho em branco.  
- Comprovante de recebimento do benefício de órgão previdenciário privado e/ou público, ou de regime próprio, no 

qual conste o valor bruto recebido nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.  
- Declaração de Rendimento além do benefício previdenciário - Declaração VI, preenchida e assinada. Disponível em 

https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_06.doc  
- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração VIII, preenchida e assinada. 

Disponível em https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_08.doc  
- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições Previdenciárias disponibilizado 
pela Previdência Social, constando todas as relações previdenciárias e detalhamento de remunerações. Disponível em 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/  
Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), acompanhada do recibo de entrega, do referido 

exercício Ano Calendário 2019/Exercício 2020 OU Comprovante de situação de inexistência de Declaração de Imposto 
de Renda de Pessoa Física (IRPF), Ano Calendário 2019/Exercício 2020, disponível em 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp  
 

EM NOME DE SILVIA:  
- Documento de Identidade (RG);  

- CPF  
- Certidão de Casamento;  

- Comprovante de endereço;  
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - Páginas da foto, dos dados pessoais, páginas de Contrato de Trabalho 

(último contrato de trabalho assinado e da próxima em branco) e Anotações Gerais, quando houver.Caso não haja 
registros, comprovar com as duas primeiras páginas de contrato de trabalho em branco.  

- Declaração de ausência de Rendimentos - Declaração V, preenchida e assinada. Disponível em 
https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_05.doc  

- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração VIII, preenchida e assinada. 
Disponível em https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_08.doc  

- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições Previdenciárias disponibilizado 
pela Previdência Social, constando todas as relações previdenciárias e detalhamento de remunerações. Disponível em 



UFABC - SISU 2021.1 - 4ª CHAMADA DA LISTA DE ESPERA - SOLICITAÇÕES DE MATRÍCULAS INDEFERIDAS 

(Referente publicação Portaria Nº 31 de 08/09/2021) 
 

 

5 
 

CPF  NOME MOTIVO(RENDA) 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/  
Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), acompanhada do recibo de entrega, do referido 

exercício Ano Calendário 2019/Exercício 2020 OU Comprovante de situação de inexistência de Declaração de Imposto 
de Renda de Pessoa Física (IRPF), Ano Calendário 2019/Exercício 2020, disponível em 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp  
 

EM NOME DE DÉBORA:  
Documento de Identidade (RG);  

- CPF  
- Certidão de Casamento com sentença completa de divórcio OU Declaração de Separação não legalizada - Declaração 
VII , preenchida e assinada. Disponível em https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_07.doc  

- Comprovante de endereço;  
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - Páginas da foto, dos dados pessoais, páginas de Contrato de 

Trabalho (último contrato de trabalho assinado e da próxima em branco) e Anotações Gerais, quando houver.Caso não 
haja registros, comprovar com as duas primeiras páginas de contrato de trabalho em branco.  

- Contracheque referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020;  
- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração VIII, preenchida e assinada. 

Disponível em https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_08.doc  
- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições Previdenciárias disponibilizado 
pela Previdência Social, constando todas as relações previdenciárias e detalhamento de remunerações. Disponível em 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/  
- Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), acompanhada do recibo de entrega, do referido 

exercício Ano Calendário 2019/Exercício 2020 OU Comprovante de situação de inexistência de Declaração de Imposto 
de Renda de Pessoa Física (IRPF), Ano Calendário 2019/Exercício 2020, disponível em 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

489.***.***-36 
DANIEL 

ALEXANDRE 
SOLAIRA DA SILVA 

Não apresentou documentação exigida:  
- Formulário de Caracterização Familiar, preenchido com a composição do seu grupo familiar atual. Disponível em 

https://prograd.ufabc.edu.br/doc/formulario_de_caracterizacao_familiar_edit.doc  
- Documentação comprobatória de renda de cada membro do grupo familiar(incluindo você), conforme em 
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https://prograd.ufabc.edu.br/sisu/docs-ep-renda" 

373.***.***-56 
FELIPE MATOS 

SANTOS 

Não apresentou: 
Documentação básica de matrícula;  

- Formulário de Caracterização Familiar, preenchido com a composição do seu grupo familiar atual. Disponível em 
https://prograd.ufabc.edu.br/doc/formulario_de_caracterizacao_familiar_edit.doc  

- Documentação comprobatória de renda de cada membro do grupo familiar(incluindo você), conforme em 
https://prograd.ufabc.edu.br/sisu/docs-ep-ppi-renda  

-Vídeo de VERIFICAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATO(A) À COTA DE PRETO, PARDO OUINDÍGENA (PPI). 

470.***.***-50 
GIOVANA DOS 

SANTOS ROMAO 
OLIVEIRA 

Não apresentou: 
EM NOME DE NADJA REF. CNPJ:  

- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições Previdenciárias disponibilizado 
pela Previdência Social, constando todas as relações previdenciárias e detalhamento de remunerações. Disponível em 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/  
- Declaração de Faturamento da empresa referente aos meses de julho a dezembro/2020. Na referida declaração 

descrever Receitas e Despesas, obrigatoriamente.  
- Relatório mensal de despesas (modelo SEBRAE) referente à renda dos meses de julho a dezembro/2020. Preencher 

um para cada mês. Disponível em https://prograd.ufabc.edu.br/pdf/relatorio_receitas_brutas.doc  
- Extratos bancários de todas as contas (corrente e/ou poupança) em nome da pessoa jurídica e da pessoa física, 

referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.  
- Histórico de relacionamento financeiro - Registrato - disponível em https://credenciamento.bcb.gov.br/soupf 

451.***.***-86 
GUSTAVO 
MOREIRA 

SIMIONATO 
DESISTENTE 

479.***.***-38 
HENRIQUE 

LOURENCO DA 
SILVA 

RENDA SUPERIOR 

959.***.***-53 
KARLA KARINY 

FERREIRA 
RENDA SUPERIOR 
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BARBOSA 

302.***.***-46 
LEANDRO SETE 

GARCIA 

Não apresentou: 
EM SEU NOME: 

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - Páginas da foto, dos dados pessoais, páginas de Contrato de 
Trabalho (último contrato de trabalho assinado e da próxima em branco) e Anotações Gerais, quando houver.Caso não 

haja registros, comprovar com as duas primeiras páginas de contrato de trabalho em branco.  
- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração VIII, preenchida e assinada. 

Disponível em https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_08.doc 
- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições Previdenciárias disponibilizado 
pela Previdência Social, constando todas as relações previdenciárias e detalhamento de remunerações. Disponível em 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ mediante cadastro de login e senha. 
- Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), acompanhada do recibo de entrega, do referido 

exercício Ano Calendário 2019/Exercício 2020 OU Comprovante de situação de inexistência de Declaração de Imposto 
de Renda de Pessoa Física (IRPF), Ano Calendário 2019/Exercício 2020 disponível em 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 
- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica (CNPJ). Disponível em 
https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp 

- Declaração de Faturamento da empresa referente aos meses de julho a dezembro/2020. Na referida declaração 
descrever Receitas e Despesas, obrigatoriamente. 

- DECORE ou Relatório mensal de despesas (modelo SEBRAE) referente à renda dos meses de julho a dezembro/2020. 
Preencher um para cada mês. Disponível em https://prograd.ufabc.edu.br/pdf/relatorio_receitas_brutas.doc 

- Declaração Anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) referente ao ano de 2020. 
Obrigatório inclusive para empresa ativa que esteve em inatividade no ano. Nesse caso deverá ser apresentada a 

Declaração de Inatividade. 
- Certificado de Microempreendedor Individual 

- Extratos bancários de todas as contas (corrente e/ou poupança) em nome da pessoa jurídica e da pessoa física, 
referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. 

- Histórico de relacionamento financeiro - Registrato - disponível em https://credenciamento.bcb.gov.br/soupf 
EM NOME DE DANIELLE: 
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- Declaração de ausência de Rendimentos - Declaração V, preenchida e assinada.Disponível em 
https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_05.doc 

- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições Previdenciárias disponibilizado 
pela Previdência Social, constando todas as relações previdenciárias e detalhamento de remunerações. Disponível em 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ 
EM NOME DE GUILHERME: 

- Documento de Identidade (RG) e Certidão de Nascimento. 

388.***.***-36 
MILENA DA PAZ 

SOUZA 
RENDA SUPERIOR 

504.***.***-73 
PAULO VINICIUS 

DE ANGELE 
NEGRI 

Não apresentou: 
EM SEU NOME: 

- Contracheque referente ao mes de dezembro de 2020. 

490.***.***-24 
RAFAEL SANTOS 

BORAZIO 

Não apresentou: 
EM SEU NOME:  

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - Páginas da foto, dos dados pessoais, páginas de Contrato de 
Trabalho (págs 14 e 15).  

- Comprovante de recebimento do benefício pensão por morte no qual conste o valor bruto recebido nos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2020 (extrato de pagamento INSS). Disponível em 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html  
- Declaração de Rendimento além do benefício previdenciário - Declaração VI, preenchida e assinada. Disponível em 

https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_06.doc  
- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração VIII, preenchida e assinada. 

Disponível em https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_08.doc  
- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições Previdenciárias disponibilizado 
pela Previdência Social, constando todas as relações previdenciárias e detalhamento de remunerações. Disponível em 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/  
EM NOME DE PRISCILLA:  

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - Páginas dos dados pessoais.  
- Declaração de ausência de Rendimentos - Declaração V, preenchida e assinada.Disponível em 
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https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_05.doc  
- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração VIII, preenchida e assinada. 

Disponível em https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_08.doc  
- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições Previdenciárias disponibilizado 
pela Previdência Social, constando todas as relações previdenciárias e detalhamento de remunerações. Disponível em 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/  
- Comprovante de situação de inexistência de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), Ano 

2020.Disponível em http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

410.***.***-97 
RAPHAEL 

AUGUSTO DIAS 
GONCALVES 

Não apresentou: 
EM NOME DE JOANA: 

- Declaração completa de imposto de renda Pessoa Física ano 2020 com recibo de entrega. 

 


