INFORMES SOBRE
ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA

ASAES/IFRN/PAAS
2020

● As contas bancárias devem ser abertas em nome dos(as) estudantes;
● Aqueles(as) que não tem conta bancária no ato da inscrição, terão o prazo de
até 5 dias após a divulgação do resultado, para providenciar;
● Estudantes com menos de 18 anos podem abrir conta bancária, desde que
acompanhados(as) de seus pais/responsáveis, de forma presencial nas
agências;
● Há possibilidades de abertura de contas por meio de bancos digitais, como o
Nubank e Banco Inter (basta baixar o aplicativo no celular);
● As contas podem ser de tipo Poupança ou Corrente;

● Nos bancos Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, as

contas para estudantes com menos de 18 anos, só podem ser abertas em
agências. As unidades bancárias de Parelhas (Bradesco e Caixa
Econômica) são apenas de atendimento e não realizam esse
procedimento;
● No Banco do Brasil (unidade Parelhas), os(as) estudantes com menos de 18
anos podem abrir apenas Conta Corrente e devem estar acompanhados(as)
de seus pais/responsáveis.

● Para este Banco, o(a) estudante poderá levar, além da sua documentação e dos
seus/suas responsáveis, uma declaração de matrícula (disponível no SUAP), a ﬁm
de isentar o pagamento de taxas.

Veja a seguir como emitir essa declaração.

Faça login no seu SUAP.
Ao abrir, localize no canto superior direito o item “Meus documentos SUAP”:

Em seguida, clique em “Declaração de Matrícula”:

Em seguida, o sistema
emitirá uma declaração
detalhada e você poderá
levar ao Banco,
comprovando seu vínculo
com o Instituto.

Está com alguma dúvida ou diﬁculdade de realizar sua inscrição?
Fale com a gente!

Você pode agendar
um atendimento
presencial no
Campus, estando de
posse de toda sua
documentação.

Entre os dias 21 e 25
de setembro de 2020.
Nos horários de
08:00h às 12:00h e das
13:00h às 17:00h.

Para agendar o atendimento
presencial, buscar orientações ou
sanar dúvidas, entre em contato
conosco:
WhatsApp: (84) 98881-9983
Telefone: (84) 4005-4115
(Ramal 8220)

Lembre que
as inscrições
encerram dia
27 de
setembro!

E-mails: suzerica.helena@ifrn.edu.br /
karina.cavalcante@ifrn.edu.br

