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• O estudante deve apresentar a documentação descrita no item 6 e no 
Anexo 9 do Edital de Avaliação Socioeconômica para a Graduação e para 
Pós Graduação – conforme item 5 do Edital de Pós-Graduação.

• Toda documentação necessária deve ser anexada no ato do 
preenchimento do SAEweb – dentro do prazo de inscrição;

• O sistema abrirá os campos para anexar a documentação conforme 
situação informada pelo estudante;

• A definição de grupo familiar para avaliação socioeconômica está no item 
7.2 a 7.4 do edital para a Graduação, mas de forma simplificada, 
entendemos como grupo as pessoas que moram com o estudante e 
contribuem para o seu sustento. Caso a família esteja em outro 
município/estado, devem ser apresentados todos os documentos 
referentes ao grupo familiar da cidade de origem;

Orientações gerais 



Orientações gerais 

• Estudantes PEC-G e Programa de Moradia
• Estudante estrangeiros que ingressam por meio do Programa de 

Estudante Convênio de Graduação (PEC-G) da UnB deverão 
submeter suas solicitações de Avaliação Socioeconômica para 
fins de acesso a Moradia Estudantil na Assessoria de Assuntos 
Internacionais (INT), situada no Térreo do Prédio da Reitoria. 
Informações disponíveis no site http://www.int.unb.br/

• As documentações para Avaliação Socioeconômica para 
estrangeiros são referentes à identificação; renda; moradia no 
Brasil; situação de saúde; e informações sobre seu grupo familiar;

http://www.int.unb.br/


Documentos de identificação
• Estudantes estrangeiros podem apresentar como documento de 

identificação: 

• RNE: Registro Nacional de Estrangeiro; ou 

• CIE: Cédula de Identidade de Estrangeiro), ou

• Para refugiado: Cadastro de Pessoa Física (CPF), Carteira de Trabalho 
(CTPS) ou

• Passaporte, ou

• Documento oficial de identificação com foto e assinatura de seu país 
de origem;

• O SAEWeb vai solicitar o anexo do “RG” e “CPF”, contudo, o estudante 
estrangeiro poderá realizar anexo de qualquer documento listado 
acima. 



Comprovantes de Renda 
• Relatório do Banco Central do Brasil relativo às operações de câmbio realizadas 

e ligadas ao CPF do aluno que se inscreve no processo seletivo. O relatório 
deve conter informações do período de pelo menos 1 (um) ano antes do 
processo seletivo. Instruções sobre como obter o relatório encontram-se na 
página do Banco Central em www.bcb.gov.br/

https://www.bcb.gov.br/


Quando não há 
operações de câmbio, 
comprovar por meio de 
documento do Banco 
Central com essa 
informação. 
É possível solicitar via 
www.bcb.gov.br/?faleco
nosco

Comprovantes de Renda 

http://www.bcb.gov.br/?faleconosco


Comprovantes de Renda Extratos Bancários – últimos 6 meses

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)

• Todos os comprovantes de recebimento de 
recursos financeiros para manutenção no país, 
caso o recurso não apareça nos extratos 
bancários ou nos relatórios do Banco Central –
ex.;  bolsas, outras formas de transferência de 
renda; pagamentos;

Extratos bancários de todas as 
contas correntes e contas 
poupanças em nome do estudante 
em todos os bancos nos quais o 
estudante tenha conta e que 
conste no relatório individual do 
Cadastro de Clientes do Sistema 
Financeiro Nacional (CCS) referente 
aos últimos 6 meses. 



Comprovantes de Renda 
• Declaração da embaixada 

sobre recebimento de 
bolsa (este documento 
pode ser dispensado, 
tendo em vista que 
muitas embaixadas não 
disponibilizam de forma 
gratuita e ágil); 

• Informação geral sobre 
natureza da própria renda 
(trabalho formal, 
informal, etc);

• Acrescentar Declaração 
sobre renda informal, 
conforme anexos 1 e 2 do 
Edital.



• Documentos de Identificação

➢ Em relação ao grupo familiar, o estudante estrangeiro deve informar:

• Nome do familiar;
• Vínculo com estudante;
• Data de Nascimento;
• É maior de 18 anos?

• Sim: Anexe um documento de identificação oficial do país de origem com informações sobre 
nome, filiação, data de nascimento e assinatura do titular;

• Não: Anexe um documento de identificação oficial do país de origem com informações sobre 
nome, filiação, e data de nascimento;

• Possui renda própria, mesmo que proveniente de pensão alimentícia formal ou 
informal, atividade não-formal ou benefício social?
• Apenas informação (marcar as alternativas)

• Qual a situação de saúde?
• Apenas informação (marcar alternativas) 



As seguintes páginas da CTPS 

devem ser a apresentadas, ainda 

que não tenha nenhuma anotação

IDENTIFICAÇÃO

Para estudante refugiado:

CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência 

Social



As seguintes páginas da CTPS devem ser a apresentadas:

QUALIFICAÇÃO CIVIL



As seguintes páginas da CTPS devem ser a apresentadas:

CONTRATOS DE TRABALHO – último contrato de trabalho 

assinado e a página seguinte em branco


