
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA DURANTE A INSCRIÇÃO

PERFIL 1
Documentos exigidos para estudantes cotistas com renda per capita familiar de até 1,5 salário
mínimo (um salário mínimo e meio) ingressantes a partir do semestre 2015.2

1
RG ou outro documento oficial de identificação com foto do/a estudante (CNH, Carteira de
Trabalho, Passaporte ou Reservista), para maiores de 18 anos, ou certidão de nascimento,
para estudantes menores de 18 anos.

2 CPF do/a estudante, que pode ser emitido pelo site da Receita Federal
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp

3
CPF dos membros do grupo familiar do/a estudante maiores de 18 anos, que pode ser
emitido pelo site da Receita Federal
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp

4

Histórico Escolar do IFPE atualizado do/a estudante constando disciplinas matriculadas no
semestre atual, emitido pelo Q-Acadêmico ou pelo setor de Registro Escolar do campus.
Apenas nos casos dos/as estudantes matriculados/as no 1º período serão aceitos, além do
Histórico Escolar, os boletins emitidos pelo Q-Acadêmico ou pelo setor de Registro Escolar
do Campus.

5 Extrato ou cartão ou print de aplicativo referente à conta bancária em nome do/a estudante,
constando o nome do/a estudante, o nome do banco e os números da agência e conta

PERFIL 2
Documentos exigidos para estudantes com renda per capita familiar de até 1,5 salário mínimo
(um salário mínimo e meio) participantes de programas sociais: Programa Auxílio Brasil
(antigo Bolsa Família) ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou que possuam
inscrição no CadÚnico.

1
RG ou outro documento oficial de identificação com foto do/a estudante (CNH, Carteira de
Trabalho, Passaporte ou Reservista), para maiores de 18 anos, ou certidão de nascimento,
para estudantes menores de 18 anos.

2 CPF do/a estudante, que pode ser emitido pelo site da Receita Federal
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp

3 CPF dos membros do grupo familiar do/a estudante maiores de 18 anos, que pode ser
emitido pelo site da Receita Federal

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp


https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp

4

Histórico Escolar do IFPE atualizado do/a estudante constando disciplinas matriculadas no
semestre atual, emitido pelo Q-Acadêmico ou pelo setor de Registro Escolar do campus.
Apenas nos casos dos/as estudantes matriculados/as no 1º período serão aceitos, além do
Histórico Escolar, os boletins emitidos pelo Q-Acadêmico ou pelo setor de Registro Escolar
do Campus.

5 Extrato ou cartão ou print de aplicativo referente à conta bancária em nome do/a estudante,
constando o nome do/a estudante, o nome do banco e os números da agência e conta

6

Comprovante do programa social:
No caso do Programa Auxílio Brasil (Bolsa Família), deverá ser apresentado extrato
bancário ou print do aplicativo identificado e atualizado referente a algum mês do ano em
curso, constando o nome do/a beneficiário/a e o nome do programa.

No caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC), deverá ser apresentado extrato
bancário identificado e atualizado referente a algum mês do ano em curso e o cartão do
benefício, constando o nome do beneficiário e o nome do benefício recebido (BPC) ou
declaração emitida pelo INSS (atualizada em 2022), que poderá ser acessada através do
site do INSS - https://meu.inss.gov.br/#/login

No caso dos/as estudantes e familiares inscritos/as no CadÚnico, deverá ser apresentada a
folha de rosto da inscrição atualizada nos últimos 24 meses, que poderá ser acessada
através do seguinte link https://meucadunico.cidadania.gov.br/#/comprovante

PERFIL 3
Documentos exigidos para estudantes com renda per capita familiar de até 1,5 salário mínimo
(um salário mínimo e meio) que não se incluem no perfil 1 e 2 (descritos anteriormente)

1
RG ou outro documento oficial de identificação com foto do/a estudante (CNH, Carteira de
Trabalho, Passaporte ou Reservista), para maiores de 18 anos, ou certidão de nascimento,
para estudantes menores de 18 anos.

2 CPF do/a estudante, que pode ser emitido pelo site da Receita Federal
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp

3
CPF dos membros do grupo familiar do/a estudante maiores de 18 anos, que pode ser
emitido pelo site da Receita Federal
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp

4

Histórico Escolar do IFPE atualizado do/a estudante constando disciplinas matriculadas no
semestre atual, emitido pelo Q-Acadêmico ou pelo setor de Registro Escolar do campus.
Apenas nos casos dos/as estudantes matriculados/as no 1º período serão aceitos, além do
Histórico Escolar, os boletins emitidos pelo Q-Acadêmico ou pelo setor de Registro Escolar
do Campus.

5 Extrato ou cartão ou print de aplicativo referente à conta bancária em nome do/a estudante,
constando o nome do/a estudante, o nome do banco e os números da agência e conta

6 Declaração de Renda Bruta Familiar datada e assinada (modelo disponível no Anexo II)

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp
https://meu.inss.gov.br/#/login
https://meucadunico.cidadania.gov.br/#/comprovante
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp

