
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO AO ESTUDANTE 

COMITÊ DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 

PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA 

 
 

 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL CIA Nº 002/2018 PUBLICADO EM 01 DE 

FEVEREIRO DE 2018 

 

O Comitê de Inclusão e Acessibilidade da Universidade Federal da Paraíba – 

CIA/UFPB, vinculado ao Gabinete da Reitoria, no uso de suas atribuições, torna pública 

as seguintes retificações do edital nº 002/2018, incluindo a republicação da TABELA 

DOS ALUNOS QUE NECESSITAM DE APOIADORES e suas respectivas 

especificações com novas demandas surgidas após a primeira publicação, bem como os 

anexos revistos : 

 

1) A nova data limite para entrega presencial das inscrições no Programa de 

Alunos Apoiadores de que trata este edital será dia 19 de fevereiro de 2018 até 

as 10:00h (horário local). Para o Campus IV (Rio Tinto e Mamanguape), 

estende-se até esta data também o envio da documentação para o email do 

CIA. 

 

2) A nova data da Palestra de Capacitação para o Campus I (incluindo 

candidatos do CTDR e de Santa Rita) será dia 21 de fevereiro das 08:00h às 

12:00h  (horário local) no Auditório de Terapia Ocupacional e 

Fonoaudiologia. Para o Campus IV (Rio Tinto e Mamanguape), os 

candidatos deverão contatar os respectivos representantes do CIA para a 

definição do dia, local e horário desta capacitação. Os candidatos que não 

comparecerem à palestra não poderão realizar a prova. Estão isentos de 

participar dessa capacitação os estudantes que participaram do processo 

seletivo referente à 2014.1, 2014.2 e/ou 2015.1, 2015.2, 2016.1, 2016.2, 2017.1 

que tenham certificado desse Programa e apresentarem no ato da inscrição o 

certificado da capacitação. 



 

3) A nova data da prova escrita será dia 21 de fevereiro de 2018 das 13:30h 

até as 15:30h (horário local), no auditório de Terapia Ocupacional e 

Fonoaudiologia. Para o Campus IV (Rio Tinto e Mamanguape), os 

candidatos deverão contatar os respectivos representantes do CIA para a 

definição do dia, local e horário desta prova. 

 

4) Aqueles que já foram alunos apoiadores e optarem por utilizar suas notas de 

provas escritas obtidas em seleções do programa de anos anteriores deverão, 

obrigatoriamente, trazer impresso o resultado com seus nomes e notas 

grifados. Essa informação poderá ser consultada na página do CIA 

(www.ufpb.br/cia) na aba “RESULTADOS”. 

 

 

5) A entrevista do Campus I será feita em nova data que será no dia 22 de 

fevereiro de 2018, coletivamente entre os candidatos e o aluno para o qual se 

inscreveram e coordenada por um dos estagiários ou representantes do Comitê 

de Inclusão e Acessibilidade. Caso o aluno apoiado não esteja presente, a 

entrevista será conduzida apenas pelos estagiários ou representantes do CIA, 

podendo os mesmos questionarem aos candidatos sobre perguntas sugeridas 

previamente pelo aluno com deficiência ausente. O local e horário das 

entrevistas com a Banca Examinadora serão divulgados no dia 21 de fevereiro 

de 2018, a partir das 15:30h no local da prova e na página do Comitê na 

internet, www.ufpb.br/cia 

 

6) Outros Campus: Os alunos dos Campi de Rio Tinto/Mamanguape deverão 

entrar em contato com os respectivos responsáveis do CIA para informarem-se 

sobre o local da entrevista. 

 

7) A publicação do resultado do processo seletivo está prevista para o dia 26 de 

fevereiro de 2018, a partir das 13:00 horas no site www.ufpb.br/cia. 

 

8) Os estudantes aprovados no processo de seleção deverão se apresentar à 

secretaria do Comitê de Inclusão e Acessibilidade dos respectivos campi para 

assinar o Termo de Compromisso do Estudante Apoiador nos dias 02 e 05 de 

http://www.ufpb.br/cia
http://www.ufpb.br/cia


março de 2018, iniciando o apoio imediatamente. 

 

9)  O exercício das atividades de apoiador tem início no dia 02 de março de 

2018 e terminam com o calendário acadêmico referente a 2017.2. Caso o 

estudante apoiado tenha necessidade de realizar exames finais para além desta 

data, o estudante apoiador deverá permanecer disponível. O contrato 

poderá ser renovado por tempo indeterminado mediante consentimento de 

apoiador e apoiado. 

 

10) Caso haja necessidade, os recursos deste edital podem ser apresentados nos 

dias 26 (das 14h às 16h) e 27 de fevereiro de 2018 (das 8h às 16h). Os 

mesmos serão analisados e sua divulgação está prevista para o dia 28 de 

fevereiro de 2018. Tais recursos deverão ser feitos através de carta escrita 

endereçada à coordenação do CIA e entregue pessoalmente ou através de 

procuração reconhecida em cartório na sede do CIA, 1º andar do Prédio da 

Reitoria no Campus I. 

 

11) Os recursos serão julgados pela Coordenação do CIA e pela PRAPE, podendo, 

diante da mudança de resultados, ser publicada uma retificação no dia 28 de 

fevereiro de 2018. 

 

12) Sobre a declaração de não acúmulo de bolsas, as bolsas que não podem ser 

acumuladas com a do programa de alunos apoiadores se referem às de pesquisa 

e extensão, estágios e monitorias. Os demais auxílios não impedem a inscrição 

no programa. 

 

13) Seguem as TABELAS CORRIGIDA E ADICIONAL DOS ALUNOS QUE 

NECESSITAM DE APOIADORES. 

  



TABELA CORRIGIDA DOS ALUNOS QUE NECESSITAM DE APOIADORES 

 

ALUNO TIPO DE 

DEFICIÊNCIA 
CURSO/ 

CAMPUS 

NÚMERO 

DE 

APOIADOR

ES QUE 

NECESSITA 

ESPECIFICAÇÕES 

Aabuquedonozor 

Henriques Vieira 

de F. de Far 

TDAH Filosofia 

JP 

1 apoiador Obrigatoriamente ser 

do mesmo curso e 

estar cursando as 

mesmas disciplinas. 

Alexia Kelly 

Dantas Barros 

Outras 

Demandas 

(dislexia) 

Ciências da 

Computação 

JP 

2 apoiadores Obrigatoriamente ser 

do mesmo curso, 

podendo ser do 

mesmo período ou ter 

cursado todas as 

disciplinas em que 

oferecerá apoio. 

Andreza da Silva 

Xavier 

 

Visual Pedagogia 

JP 

1 apoiador Obrigatoriamente 

ser do mesmo curso 

e do mesmo período. 

Disponibilidade de 

apoio para 

locomoção pelo 

campus e apoio 

pedagógico dentro e 

fora de sala de aula.  

 

Antônio Batista 

Lisboa Soares 

 

Física Ciências 

atuariais 

JP 

1 apoiador Obrigatoriamente ser 

do mesmo curso, 

podendo ser do 

mesmo período ou ter 

cursado todas as 

disciplinas em que 

oferecerá apoio. 

Bruna Pacheco 

dos Santos 

Física Ciências 

Biológicas 

JP 

2 apoiadores Obrigatoriamente ser 

do mesmo curso, 

podendo ser do 

mesmo período ou ter 

cursado todas as 

disciplinas em que 

oferecerá apoio. 

David Sildes 

Fidelis Florencio 
Física 

Fonoaudiologia 

JP 

1 apoiador Obrigatoriamente 

morar na residência 

universitária. 

 

Débora 

Figueiredo 

Queiroz 

Visual 
Engenharia de 

Alimentos  

JP 

2 apoiadores Obrigatoriamente 

ser do mesmo curso, 

cursando as mesmas 

disciplinas em que 



oferecerá apoio. 

 

Elisangela Bruce 

da Silva 

 

 

Física 

 

Letras 

JP 

 

2 apoiadores 

 

Obrigatoriamente ser 

do mesmo curso, 

podendo ser do 

mesmo período ou ter 

cursado todas as 

disciplinas em que 

oferecerá apoio. 

Emanuel Jesus de 

Almeida Júnior 

Auditiva Matemática 

JP 

1 apoiador Disponibilidade de 

horário para apoiar o 

aluno em algumas 

disciplinas. 

Felipe Veras Visual Mídias Digitais 

JP 

2 apoiadores Obrigatoriamente ser 

do mesmo curso, 

cursando as mesmas 

disciplinas em que 

oferecerá apoio. 

Disponibilidade para 

apoio de locomoção 

pelo campus. 

Franciely da 

Silva Santos 

 

Outras 

Demandas 

Pedagógicas 

Letras Língua 

Francesa 

JP 

1 apoiador Obrigatoriamente ser 

do mesmo curso, 

podendo ser do 

mesmo período ou ter 

cursado todas as 

disciplinas em que 

oferecerá apoio. 

Gilvania 

Gonçalves da 

Silva 

Deficiência 

Visual 

Ciências 

Contábeis 

JP 

1 apoiador Obrigatoriamente ser 

do mesmo curso, 

cursando as mesmas 

disciplinas. 

GilvaniaTargino 

da Silva 

Deficiência 

Auditiva 

Pedagogia 

JP 

2 apoiadores Obrigatoriamente ser 

do mesmo curso, 

cursando as mesmas 

disciplinas. 

Giordana de 

Oliveira Souza 

TDAH Educação Física 

JP 

1apoiador Obrigatoriamente do 

mesmo curso e 

cursando a disciplina: 

Análise e 

Interpretação de 

Dados em Educação 

Física 

Helton de 

Oliveira Barros  

TDAH Engenharia 

Mecânica 

JP 

1 apoiador Obrigatoriamente do 

mesmo curso e 

cursando a disciplina 

na qual ofertará o 

apoio ou já tenha 

cursado e tenha 

obtido nota igual ou 



maior que 7,0.Deverá 

ter horário disponível 

para estar junto no 

horário da disciplina. 

Hozana Raquel 

de Lima 

 

Surdez Ciência das 

Computações 

JP 

3 apoiadores Obrigatoriamente do 

mesmo curso ou área 

e cursando a 

disciplina na qual 

ofertará o apoio ou já 

tenha cursado e tenha 

obtido nota igual ou 

maior que 7,0. Deverá 

ter horário disponível 

para estar junto no 

horário da disciplina 

Isabelle Mayra 

Soares Martins 

Visual Terapia 

Ocupacional 

JP 

1 apoiador Obrigatoriamente do 

mesmo curso ou área, 

cursando as 

disciplinas na qual 

ofertará o apoio ou já 

tenha cursado e tenha 

obtido nota igual ou 

maior que 7,0 tendo 

horário disponível 

para estar junto nos 

horários das 

disciplinas 

Izadora Cardozo 

Damasceno 

Visual Relações 

Internacionais 

JP 

2 apoiadores Obrigatoriamente ser 

do mesmo curso e do 

mesmo período. 

Disponibilidade para 

apoio de locomoção 

pelo campus e apoio 

pedagógico dentro e 

fora de sala de aula. 

 

Janira Neta dos 

Santos Silva 

 

TDAH 

 

Terapia 

Ocupacional 

JP 

 

1 apoiador 

 

Obrigatoriamente 

ser do mesmo curso 

e do mesmo período. 

Disponibilidade para 

apoio pedagógico 

dentro e fora de sala.  

João Victor dos 

Santos Batista 

Física Ciências 

Contábeis 

 JP 

1 apoiador Necessita de apoio 

para locomoção no 

campus, portanto com 

compatibilidade de 

horários. 

 

José Marcos da 

Silva Junior 

Paralisia 

Cerebral 

Física  

JP 

3 apoiadores Disponibilidade para 

apoio de 



locomoçãopelo 

campus e apoio 

pedagógico dentro e 

fora de sala deaula. 

José William 

Veras Pereira da 

Silva 

 

Deficiência 

visual total 

Jornalismo 

JP 

1 apoiador Disponibilidade para 

apoio de 

locomoçãopelo 

campus e apoio 

pedagógico dentro e 

fora de sala deaula. 

Josué Fernandes 

Pereira 

Deficiência 

Auditiva 

 

 

 

Gastronomia 

/CTDR 

2 apoiadores Preferencialmente do 

mesmo curso (aluno a 

partir do 4º 

período)com 

compatibilidade de 

horários. 

Julia Davel 

Moreira Coelho 

Deficiência 

Física 

 

 

Engenharia 

Elétrica/ JP 

 

2 apoiadores Necessita de apoio 

para locomoção no 

campus 

Jully Guedes de 

Souza Pereira 

Outras 

Demandas 

Letras  

JP 

1 apoiador Preferencialmente do 

sexo feminino, do 

mesmo curso e 

pagando as mesmas 

disciplinas em que 

oferecerá apoio. 

Juranice Barbosa 

da S. Araujo 

Deficiência 

Física 

Letras – 

Espanhol 

JP 

1 apoiador Necessita de apoio 

para locomoção no 

campus, portanto com 

compatibilidade de 

horários. 

Kalinne Fidelis 

Romaniuc 

Deficiência 

Intelectual 

Matemática 

 Rio Tinto 

2 apoiadores Obrigatoriamente do 

mesmo curso 

cursando as mesmas 

disciplinas para apoio 

pedagógico. 

Kennedy Enio da 

Silveira 

Deficiência 

Visual 

Parcial 

Arquitetura e 

Urbanismo 

JP 

1 apoiador Obrigatoriamente do 

mesmo curso e do 

mesmo período. 

Disponibilidade para 

apoio pedagógico 

dentro e fora de sala 

de aula. 

Keonara Kelma 

da Silva 

Torquato 

Deficiência 

Física 

Letras – Inglês 

JP 

 

 

 

1 apoiador  Disponibilidade 

para apoio 

pedagógico e de 

locomoção, dentro e 

fora de sala de aula.  

Ledson Carlos 

Barbosa da Silva 

Outras 

Demandas 

Engenharia 

Mecânica 

1 apoiador Preferencialmente ser 

do mesmo curso para 



 

 

 

JP apoio pedagógico 

dentro e fora de sala 

de aula pagando as 

mesmas disciplinas 

em que oferecerá 

apoio além da 

disciplina Elementos 

de Máquinas 

Legy Pedro 

Freires 

Deficiência 

Visual 

Pedagogia 

 JP 

1 apoiador Obrigatoriamente ser 

do curso que esteja 

pagando as mesmas 

disciplinas do aluno 

apoiado para auxílio 

pedagógico e de 

locomoção. 

 

 

Lilian Ribeiro 

Alexandre 

 

 

Deficiência 

Física  

 

 

Terapia 

Ocupacional  

JP 

 

 

1 apoiador 

Obrigatoriamente ser 

do mesmo curso e do 

mesmo período. 

Disponibilidade para 

apoio de locomoção 

pelo campus e apoio 

pedagógico dentro e 

fora de sala de aula. 

Lindembergh 

Madruga Ferreira 

Deficiência 

Auditiva 

Parcial 

Sistemas de 

Informação 

RIO TINTO 

1 apoiador Obrigatoriamente do 

mesmo curso, 

cursando a disciplina 

na qual ofertará o 

apoio ou que já a 

tenha cursado e tenha 

obtido nota igual ou 

superior a 7,0, tendo 

disponibilidade para 

estar junto no horário 

da disciplina. 

Luana Pereira 

Alves da Silva 

Deficiência 

Física e 

Deficiência 

Visual 

Psicopedagogia 

JP 

1 apoiador Obrigatoriamente do 

mesmo curso e 

pagando as mesmas 

disciplinas para apoio 

pedagógico e de 

locomoção. 

Luciano 

Henrique de 

Almeida Campos 

Deficiência 

Física e 

Deficiência 

Visual 

Ciência da 

Computação 

 JP 

2 apoiadores Preferencialmente do 

mesmo curso para 

apoio pedagógico e de 

locomoção. 

Luis Claudio 

Lopes Kaneda 

Física Licenciatura em 

Pedagogia  

Mamanguape 

1 apoiador Obrigatoriamente ser 

do mesmo curso e do 

mesmo período. 

Disponibilidade para 

apoio de locomoção 

pelo campus e apoio 



pedagógico dentro e 

fora de sala deaula. 

Luzinete de 

Arruda Melo 

Deficiência 

Física 

Direito  

Santa Rita  

1 apoiador Preferencialmente do 

mesmo curso 

Maria da Penha 

dos Santos 

Deficiência 

Física 

Hotelaria 

JP 

1 apoiador Obrigatoriamente do 

mesmo curso e com 

compatibilidade de 

horário para auxílio 

pedagógico e de 

locomoção. 

 

Michel Magno da 

Silva Souza 

 

Deficiência 

Visual 

 

Engenharia 

Ambiental 

JP 

 

1 apoiador 

 

Preferencialmente do 

mesmo curso, com 

disponibilidade de 

horário matutino, 

noturno e aos sábados 

para apoio 

pedagógico e de 

locomoção. 

Mileide Moreira 

da Silva 

Deficiência 

Visual 

Jornalismo 

JP 

1 apoiador Compatibilidade de 

horário para apoio 

pedagógico e de 

locomoção. 

 

Monik Pegorari 

 

Deficiência 

Física 

 

Farmácia  

JP 

 

3 apoiadores 

Obrigatoriamente do 

mesmo curso e 

pagando as mesmas 

disciplinas para apoio 

pedagógico e de 

locomoção. 

Nathalia Marques 

Anizio da Silva 

Outras 

Demandas 

Pedagógicas 

Engenharia de 

Energias 

Renováveis  

JP 

1 apoiador Preferencialmente do 

mesmo curso e 

pagando as mesmas 

disciplinas para apoio 

pedagógico. 

Nickson Eduardo 

de Oliveira 

Lourenco 

Outras 

Demandas 

Pedagógicas 

Engenharia de 

Energias 

Renováveis 

JP 

1 apoiador Obrigatoriamente do 

mesmo curso e 

pagando as mesmas 

disciplinas para apoio 

pedagógico dentro e 

fora de sala de aula. 

 

Olavo Bilac 

Marcelino de 

Moura 

 

Outras 

Necessidades 

 

Engenharia 

Mecânica 

JP 

 

 

2 apoiadores 

Preferencialmente 

estar cursando pelo 

menos 3 disciplinas 

em que o aluno esteja 

matriculado para 

apoio pedagógico 

dentro e fora de sala 

de aula e apoio social. 

Paulo Roberto de 

Cunha Fernandes 

Paralisia 

Cerebral 

Biblioteconomia  

JP 

1 apoiador Disponibilidade para 

apoio de locomoção 



Júnior pelo campus e apoio 

pedagógico dentro e 

fora de sala. 

Pedro Lima de 

Souza Junior 

Deficiência 

Física 

Radialismo 

JP 

1 apoiador Preferencialmente do 

mesmo curso com 

compatibilidade de 

horários para apoio 

pedagógico e de 

locomoção. 

Priscilene Matias 

dos Santos 

Deficiência 

Visual 

Terapia 

Ocupacional 

JP 

2 apoiadores Obrigatoriamente do 

mesmo curso para 

apoio pedagógico e de 

locomoção. 

Rachel Henriques 

Silva 

TDAH Educação Física 

JP 

2 apoiadores Obrigatoriamente do 

mesmo curso com 

compatibilidade de 

horários para apoio 

pedagógico. 

Rayanne 

Aparecida de 

Moura Moreira 

Deficiência 

Visual Total 

Música Popular 

JP 

2 apoiadores Preferencialmente do 

mesmo curso com 

compatibilidade de 

horários para apoio 

pedagógico e de 

locomoção. 

Ricardo Monteiro 

Avelino 

Deficiência 

Visual 

Pedagogia  

JP 

 

1 apoiador Preferencialmente do 

mesmo curso com 

compatibilidade de 

horário para apoio 

pedagógico e de 

locomoção dentro e 

fora de sala de aula 

Robson da Silva 

Gomes 

 

Deficiência 

Visual 

Direito  

Santa Rita 

 

 

2 apoiadores Preferencialmente da 

mesma turma ou 

curso com 

compatibilidade de 

horários.  

Rodrigo da Silva 

Lima Borges 

Perda 

Auditiva 

Matemática 

JP 

3 apoiadores Obrigatoriamente da 

área de exatas, 

preferencialmente do 

mesmo curso que 

esteja cursando as 

mesmas disciplinas, 

ou que já as tenha 

pago com média igual 

ou superior a 6,0 para 

apoio pedagógico. 

Solange da Luz 

Franco 

Física Ciências Sociais 

JP 

2 apoiadores Compatibilidade de 

horários para apoio 

pedagógico e de 

locomoção dentro e 



fora da sala de aula. 

Vanesa Veloso 

de Sá 

Deficiência 

Visual 

Pedagogia 

JP 

1 apoiador Preferencialmente do 

mesmo curso com 

compatibilidade de 

horário para apoio 

pedagógico e de 

locomoção dentro e 

fora de sala de aula 

Victor Medeiros 

Garcia 

 

Deficiência 

Auditiva e 

Visual 

História  

JP 

2 apoiadores Obrigatoriamente do 

mesmo curso, 

cursando as mesmas 

disciplinas com 

disponibilidade de 

horário para apoio 

pedagógico e de 

locomoção dentro e 

fora de sala. 

Yuri Urbano 

Penaforte Ribeiro 

Outras 

Demandas 

Pedagógicas 

Matemática 

Computacional 

JP 

1 apoiador Preferencialmente do 

mesmo curso, 

cursando ou tendo já 

pago as disciplinas do 

aluno e tendo obtido 

média igual ou 

superior a 6,0 para 

apoio pedagógico. 

 

 

 

Wesley Siqueira 

Fernandes Júnior 

 

 

 

Física 

 

 

Direito 

JP 

 

 

1 apoiador 

 

 

Obrigatoriamente ser 

do mesmo curso, 

cursando as mesmas 

disciplinas. 
 

 

 

TABELA ADICIONAL DOS ALUNOS QUE NECESSITAM DE ALUNOS 

APOIADORES  

 

ALUNO TIPO DE 

DEFICIÊN

CIA 

CAMPUS/ 

CURSO 

NÚMERO 

DE 

ALUNOS 

APOIADOR

ES 

ESPECIFICAÇÕES 

Alêssa Cavalcanti 

Dantas 

TDAH Medicina/  

JP 

2 apoiadores Preferencialmente da 

mesma turma para 

apoio pedagógico. 

Aline Socorro 

Gomes da Silva 

Deficiência 

Física 

Ciências 

Sociais/ 

JP 

2 apoiadores Preferencialmente da 

mesma turma para 

apoio pedagógico e de 

locomoção. 



Antônio do 

Amaral Soares 

Deficiência 

Visual 

Letras / 

Mamanguape 

1 apoiador Preferencialmente seja 

do segundo período 

com compatibilidade 

de horários para apoio 

dentro e fora de sala 

de aula  

Antônio Agaildes 

Sampaio Ferreira 

Auditiva 

Parcial 

Gastronomia/  

JP 

2 apoiadores Preferencialmente da 

mesma turma para 

apoio pedagógico. 

Antônio Marcos 

Fernandes de 

Souza 

Outras 

Demandas 

Pedagógicas 

Ecologia/ Rio 

Tinto 

1 apoiador Preferencialmente da 

mesma turma para 

apoio pedagógico. 

Caian dos Santos 

Sousa 

TDAH Física/ 

JP 

2 apoiadores Preferencialmente da 

mesma turma para 

apoio pedagógico. 

Edgar Raposo 

Vaz Magalhães 

Outras 

Demandas 

Pedagógicas 

Engenharia 

mecânica/ 

JP 

1 apoiador Preferencialmente da 

mesma turma para 

apoio pedagógico e de 

locomoção. 

Emanuelle Barros 

Sobral 

Auditiva 

Parcial 

Medicina/ 

JP 

4 apoiadores Preferencialmente da 

mesma turma para 

apoio pedagógico. 

Liahona Assis 

Barbosa de Souza 

Auditiva 

Parcial 

Gastronomia/ 

JP 

2 apoiadores Preferencialmente da 

mesma turma para 

apoio pedagógico. 

Maria Fernanda 

de Miranda 

TDAH Medicina/ 

JP 

3 apoiadores Obrigatoriamente da 

mesma turma para 

apoio pedagógico. 

 

Marinésio 

Eduardo Vital 

 

Visual Total 

Psicopedagogia/ 

JP 

2 apoiadores Obrigatoriamente da 

mesma turma para 

apoio pedagógico e de 

locomoção. 

 

 

Milena Bernardo 

da Silva 

 

 

Visual 

Parcial 

 

 

Turismo/ 

JP 

 

 

2 apoiadores 

 

 

Obrigatoriamente do 

mesmo curso e 

cursando as mesmas 

disciplinas, ou já as 

tendo cursado e obtido 

media igual ou 

superior a 7,0. 

Nuno Rafael 

Araújo Baena 

TDAH Antropologia/ 

Rio Tinto 

1 apoiador Preferencialmente da 

mesma turma para 

apoio pedagógico. 

Wenderson 

Renovato de 

Lima 

Física Farmácia/ 

JP 

2 apoiadores Preferencialmente da 

mesma turma para 

apoio pedagógico e de 

locomoção. 

Kalinne Fidelis 

Romaniuc 

Deficiência 

Intelectual/ 

Geografia 2 apoiadores Obrigatoriamente do 

mesmo curso, 



 

 

 

 

 

 

14) ANEXOS 

  

TDAH cursando as mesmas 

disciplinas, ou já as 

tendo cursado e obtido 

media igualou 

superior a 7,0, com 

compatibilidade de 

horários para apoio 

pedagógico. 

Ronny Marcos de 

Morais 

 Fisioterapia JP 1 apoiador Preferencialmente da 

mesma turma para 

apoio de locomoção. 

Valéria Fernandes 

de Azevedo 

Física Engenharia 

Química JP 

 

2 apoiadores Preferencialmente da 

mesma turma, cursando 

as mesmas disciplinas 

para auxiliarem em sua 

locomoção carregarem 

seus materiais. 

 

 

Raquel Eloisa 

Silva 

Física Psicologia JP 1 apoiador Preferencialmente da 

mesma turma para 

apoio pedagógico e de 

locomoção no 

Campus I 



ANEXO I 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA COMITÊ DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 
Ficha de Inscrição para Processo de Seleção como Estudante Apoiador 

Nome Completo:   

Matrícula:  

Endereço Completo:   

Telefones para contato (identificar a operadora):    

E-mail:   

Curso em que está matriculado:    

Campus:   

Período que estará cursando em 2017.2:   

Turno de estudo:    

Turno disponível para o apoio:    

Área de atuação no Apoio (assinale a área de interesse. Somente uma): 

Físico-motora: ( ) auditiva: ( ) visual: ( ) Transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade ( ) Outras Demandas Pedagógicas ( ) 
Nome do aluno que pretende apoiar__________________________________________ 
Cadastro reserva ( ) 
No caso de estudante com deficiência auditiva, escrever para qual disciplina 
(preferência) 

 

ATENÇÃO: ESTA PARTE É PARA USO DO CIA, APÓS CONFERÊNCIA: 

 

*Documentos entregues:  

Cópia do RG ( ) 
Cópia do CPF ( ) 
Cópia do Cartão Bancário ( ) 
Histórico Escolar Atualizado com CRE ( ) 

Cópia do Comprovante de Endereço ( )  

Declaração de Disponibilidade de Horário, ANEXO II (  ) 

Declaração de Responsabilidade dos dados Bancários, ANEXO III  (  ) 

Declaração de Não Acúmulo de Bolsas, ANEXO IV (  ) 

Declaração de Idoneidade dos Documentos Digitalizados, ANEXO V ( ) 
Comprovante de rendimentos exigidos pela COAPE referente ao ANEXO VI ( ) 
Cópia da Grade de Horários que irá cursar este semestre emitida pela coordenação do 

curso ( ) 

Certificado de Participação na Capacitação de Apoiador: 

2014.1( ) ; 2014.2 ( ); 2015.1 ( ); 2015.2 (  ); 2016.1( ); 2016.2( ); 2017.1( ). 

Cópia do resultado constando nota da prova escrita de outra seleção de apoiadores caso 

deseje aproveitá-la na presente seleção (  ) 

Data da Inscrição:     /    / 2018 

 

Assinatura do Candidato               Assinatura do Secretário 

 

João Pessoa,___ de __________2018 

 



ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE BOLSAS 

 

 

 

Eu, _______________________________________________________________ 

estudante do curso ____________________________________, do Centro 

_____________________________________________, matrícula n.º 

_________________, declaro ao COMITÊ DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE da 

UFPB que NÃO acumulo bolsas de projetos de pesquisa, extensão, monitorias e 

estágios nesta instituição.  

 

 

 

João Pessoa,____de______________ de_______            

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                                      



ANEXO VII  

 
UNIVERSIDADE FEDEDERAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOCAÇÃO AO ESTUDANTE - PRAPE 

COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ESTUDANTIL – COAPE 

 

FORMULÁRIO PARA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA 

I- IDENTIFICAÇÃO DO(A) ESTUDANTE -  CAMPUS (     )  Fera: (   )    Veterano (   ) 

 

Nome completo: 

 

 

Data do nascimento: Nacionalidade: Naturalidade:  Cor: 

CPF: RG: SSP: 

Cidade de Procedência: Estado: 

 

Endereço atual: Rua/ Av. N° Complemento: 

Bairro: Cidade: Estado: 

CEP: 

 

Telefone: 

 

Email: 

 

Curso: Matrícula: Período: Turno: 

II- DADOS ESCOLARES 

     Concluiu o ensino médio: 

         (  ) Escola Pública 

         (  ) Escola Particular – Bolsista: (  ) sim     (   ) não 

Tem outro curso superior: (  ) sim    (   ) não    Qual:______________________________ 

    

III- SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO(A) ESTUDANTE 

 

Trabalha: ( ) sim ( ) não           Se sim :  Trabalho formal ( )  Trabalho informal (  ) 

Local de trabalho: _________________________________________________________________ 

Profissão: ________________________________________________________________________ 

Salário mensal:____________________________________________________________________ 

Recebe alguma ajuda financeira: Sim ( )  Não ( ) 

De quem?___________________________  Valor:__________________________________________ 

É bolsista/ estagiário: (  ) Sim (  ) Não 

Local/ projeto/ valor da bolsa: ___________________________________________ 

Reside atualmente com: Sozinho ( ) Parentes (  )   Outros ( )  

Contribui com as despesas da casa?_______________________________________ 

Possui despesas mensais com trajeto residência- universidade- residência? Sim(  )  Não(  )  

 Se sim, valor mensal gasto:_______________ 



IV- DADOS FAMILIARES 

Nome do pai: ______________________________________________________________________ 

Estado civil: __________________________Profissão: _______________________ Nº de filhos: ______________ 

Local de trabalho:________________________________________________ Renda mensal:_____________ 

Telefone fixo: (DDD     ) ______________________  Celular: (DDD   )_______________ 

Nome da Mãe: _______________________________________________________________________ 

Estado civil: __________________________Profissão: _______________________ Nº de filhos: ______________ 

Local de trabalho:________________________________________________ Renda mensal:_____________ 

Telefone fixo: (DDD     ) ______________________  Celular: (DDD   )_______________ 

 

V- COMPOSIÇÃO DO GRUPO FAMILIAR E SITUAÇÂO SÓCIOECONÔMICA (É imprescindível anexar 

a comprovação da renda familiar, conforme anexo do Edital para seleção de estudante apoiador) 

 

Nome: __________________________________________________Idade:_______ Parentesco:________________ 

Profissão: ___________________________________Escolaridade: ____________ Renda mensal:______________ 

Nome: __________________________________________________Idade:_______ Parentesco:________________ 

Profissão: ___________________________________Escolaridade: ____________ Renda mensal:______________ 

Nome: __________________________________________________Idade:_______ Parentesco:________________ 

Profissão: ___________________________________Escolaridade: ____________ Renda mensal:______________ 

Nome: __________________________________________________Idade:_______ Parentesco:________________ 

Profissão: ___________________________________Escolaridade: ____________ Renda mensal:______________ 

 Nome: __________________________________________________Idade:_______Parentesco:________________ 

Profissão: ___________________________________Escolaridade: ____________ Renda mensal:______________ 

Nome: __________________________________________________Idade:_______ Parentesco:________________ 

Profissão: ____________________________________Escolaridade: ___________ Renda mensal:______________ 

 

( Se sua família recebe algum beneficio do Governo especifique qual e valor –  Ex: bolsa família) 

 

X- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Caso o estudante julgue necessário) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1- Fico ciente que o preenchimento deste cadastro, não significa deferimento de qualquer benefício. 

2- Estou ciente e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

3- Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e declaro estar ciente das penalidades cabíveis 

prevista do Artigo 299 do Código penal, o qual prevê que é crime: “omitir, em documento público ou 

particular, declarações que dela deveria constar, ou nele inserir ou fazer declaração falsa ou diversa da que 

deveria ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante”. 

4- Declaro que as cópias dos documentos, anexadas a este edital, conferem integralmente com o original, sob 

minha responsabilidade pessoal e que as informações prestadas são completas e verdadeiras, estando ciente de 

que a inveracidade e/ou omissão das mesmas, acarretará na suspensão da Assistência Estudantil independente 

da época em que forem constatadas. 

 

________________________ de _______________ de ________ 

 

____________________________________________________________________ 

                               Assinatura do estudante   

 

(Por favor, preencha o formulário e apresente a documentação solicitada para que não haja prejuízo na avaliação do 

seu benefício solicitado).                                                                                                            

 
PARECER SOCIAL (preenchimento restrito da COAPE)                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local _______________________________,______/_____/_____ 

 

 

                                                                                

______________________________________ 

                                                                                    Assistente Social 

 

  



15) ATESTADOS ADICIONAIS DE MATRÍCULA  

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 



João Pessoa, 09 de fevereiro de 2018. 

 

 

 
 

Elissandro Maciel Elias 

Coordenador do CIA 

 

 

 


