
Orientação Inscrição SISU UFDPar 

Comissão Cota de Renda



Passos importantes

• Leitura do Edital SISU UFDPar;

• Leitura dos anexos referente à documentação comprobatória da Cota de Renda;

• Organização das documentações no formato e tamanho informado no edital para
que possam ser inseridos no preenchimento do questionário online referente à
Cota de Renda

• Documentação do candidato (RG; CPF)

• Documentação do grupo familiar (RG;CPF; comprovantes de renda);

• Comprovantes de despesas (talão, água, luz, internet etc)



Selecionar guia Cota para Renda



Selecionar o Edital que foi convocado (a)



Inserir o CPF para iniciar o processo de 
inscrição no questionário de renda





Preencher as
informações e
anexar os
documentos
comprobatórios do
que foi registrado



Inserir cada 
membro que 
faz parte da 

família, 
incluindo 
crianças.







Inserir comprovante 
recente de cada despesa 
solictada, caso não 
possua justificar a 
ausência do gasto



Observação sobre os comprovantes de 
despesa

• Se são despesas do grupo familiar devem ser comprovadas, mesmo
não estando no nome do/da candidata/o;

• As fotos dos comprovantes devem ser de meses recentes e com a
informação dos valores das referidas despesas, não apenas a
informação do responsável do imóvel.



Etapa para observar
se preencheu todas
as informações
corretamente, se
anexou todos os
arquivos corretos e
que não contém
erros para a
visualização da
Comissão.





O que fazer depois? 
Guarde o número de
PROTOCOLO para poder
acessar o sistema e
acompanhar sua inscrição.

O indicativo de Situação deve estar DEFERIDO
para que possa prosseguir com as outras etapas
da matrícula, inscrição em outras cotas aprovados
e a matrícula institucional. APENAS DEFERIMENTO
NAS COTAS NÃO GARANTE A MATRÍCULA.

Caso a situação esteja INDEFERIDO observe o que
foi solicitado no parecer da Comissão e entre com
recurso no prazo estabelecido no Edital.



A Comissão de Renda deseja boa sorte para quem 
foi selecionado/da no SISU UFDPar e estamos à 

disposição para dirimir dúvidas durante o 
processo de matrícula.


