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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 
 

Observação: Os documentos que forem apresentados, via e-mail, devem ser enviados no formato PDF em arquivo único, com a identificação 
do candidato e curso. 
 
1 - O CANDIDATO DEVE APRESENTAR  
 
1.1 - CERTIFICADO E HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO (comprovantes dos períodos letivos cursados, conforme informado na 
inscrição ao ProUni); 
 
a. o ensino médio integralmente em escola da rede pública; 
b. o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição; 
c. o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva 

instituição; 
d. o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva 

instituição ou sem a condição de bolsista; e 
e. o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista; 

 
1.2 - Comprovante de efetivo exercício do magistério na educação básica pública integrando o quadro de pessoal permanente da instituição 
pública, nos termos o art. 3º do Decreto nº 5.493, de 2005, quando informado na inscrição. 
 
1.3 - Laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência do candidato, nos termos do Art. 4º do decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 
1999, com a redação alterada pelo Decreto nº 5.296, 2 de dezembro de 2004, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença, quando informado na inscrição. 
 
2 - O CANDIDATO E CADA MEMBRO DO NÚCLEO FAMILIAR DEVEM APRESENTAR 
 
2.1 RG, CPF e Certidão de Nascimento, casamento ou comprovação da existência de união estável. Se os pais não fizerem parte do grupo 
familiar apresentar: cópia da certidão de casamento averbada, comprovante de separação ou divórcio, ou certidão de óbito.  
 
2.2 Comprovante de residência, considerando que os maiores de 18 anos deverão apresentar comprovante de residência em seu nome um 
dos seguintes comprovantes; Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel). Declaração do proprietário do imóvel que 
confirme a residência, com firma reconhecida em cartório, acompanhada de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou 
telefone em nome do proprietário do imóvel, Fatura de cartão de crédito.  
Também devem apresentar comprovante de residência: Pais/responsáveis/candidato(a) separados de fato, mas casados legalmente; 
Pais/responsáveis/ candidato(a) que nunca foram casados e vivem em domicílios distintos. 

 
2.3 Comprovante de condição de moradia do grupo familiar: se o imóvel for próprio apresentar escritura do imóvel próprio e respectivo IPTU,  
quando financiada apresentar cópia do comprovante da última prestação paga, se, locada  apresentar cópia dos três últimos comprovantes de 
pagamento ou o contrato de locação registrado em cartório, se residente em moradia /cômodo cedido, apresentar declaração feita pelo 
proprietário do imóvel, com cópia do carnê de IPTU. 
 
Observação: de acordo com o art. 11. da portaria nº 524, de 26 de julho de 2022, parágrafo 4º, caso o grupo familiar informado se restrinja ao 
próprio estudante, deverá, sob pena de reprovação de concessão da bolsa, comprovar: 
I - Percepção de renda própria que suporte seus gastos, condizente com seu padrão de vida e de consumo; 
II - Origem dos meios de subsistência, no caso de não auferir renda própria, devendo, para tanto prestar as informações do grupo familiar que 
contribua com as suas despesas e dele dependa financeiramente, independentemente de morar só ou em moradias compartilhadas com outros 
estudantes. 
 
3 - COMPROVAÇÃO DE RENDA DO CANDIDATO E DEMAIS MEMBROS DO NÚCLEO FAMILIAR 
 
3.1 Carteira de Trabalho Digital (print da identificação e contratos). Em caso de carteira de trabalho física: página da foto, página da qualificação 
civil, página do último contrato de trabalho e próxima página em branco, caso não haja registros, comprovar com as duas primeiras páginas de 
contrato de trabalho em branco).   
 
3.2 Assalariados  
- Três últimos contracheques, no caso de renda fixa. 
- Seis últimos contracheques, quando houver pagamento de comissão ou hora extra ou renda variável. 
- Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à SRFB e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
- Extratos bancários dos últimos três meses. (os extratos devem conter a identificação do titular) 
 – CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais – Consulta recolhimento dos últimos 18 meses (pode ser emitido via internet, acessando o 
Portal Meu INSS - https://meu.inss.gov.br). 
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-  Registrato completo – relatório de relacionamentos financeiros, documento fornecido pelo Banco Central do Brasil ou através do site: 
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato. 
 
3.3 - Atividade rural 
- Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
- Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – (DIRPJ)- DASN, SIMEI, SIMPLES Nacional ou DEFIS. 
- Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou a membros de seu grupo familiar, quando for o 
caso. 
- Declaração constando a produção e renda anual da terra, o tipo de cultura e o número de funcionários, deve ser emitida pela EMATER local, 
cooperativa, associação ou sindicato rural. 
- Extratos bancários dos últimos três meses. 
Todas as pessoas do grupo familiar que não possuem conta bancária devem apresentar Certidão Negativa de Relacionamento com o Sistema 
Financeiro Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), através do site: https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidao CCS. 
- Notas fiscais de vendas dos últimos seis meses. 
- Extrato mais recente do pagamento de benefício, obtido por meio de consulta no endereço eletrônico < http://www.mpas.gov.br>. 
- Extratos bancários dos últimos três meses (os extratos devem conter a identificação do titular). 
- Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
- CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais – Consulta recolhimento dos últimos 18 meses (emitido via internet, acessando o Portal Meu 
INSS - https://meu.inss.gov.br). 
- Registrato completo – relatório de relacionamentos financeiros, documento fornecido pelo Banco Central do Brasil ou através do site: 
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato. 
 
3.4 - Autônomos ou desempregados 
- Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
- Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou a membros de seu grupo familiar, quando for o 
caso. 
- Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada. 
- Extratos bancários dos últimos três meses (os extratos devem conter a identificação do titular). 
- CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais – Consulta recolhimento dos últimos 18 meses (emitido via internet, acessando o Portal Meu 
INSS - https://meu.inss.gov.br). 
-  Registrato completo – relatório de relacionamentos financeiros, documento fornecido pelo Banco Central do Brasil ou através do site: 
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato. 
- Declaração da renda familiar bruta mensal per capta do candidato e dos membros do grupo familiar constando a atividade exercida e o 
rendimento bruto médio. 
 
3.5 - Sócios e dirigentes de empresas 
- Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
- Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – (DIRPJ)- DASN, SIMEI, SIMPLES Nacional ou DEFIS. 
- Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou a membros de seu grupo familiar, quando for o 
caso. 
- Extratos bancários dos últimos três meses, da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas (os extratos devem conter a identificação do 
titular). 
- CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais (emitido via internet, acessando o Portal Meu INSS). 
- Registrato completo – relatório de relacionamentos financeiros, documento fornecido pelo Banco Central do Brasil ou através do site: 
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato. 
 
Apresentar os documentos citados abaixo de acordo com a situação da empresa: 
 

 Empresa com CNPJ ATIVO e em funcionamento:  
- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica, obtido por meio de consulta no endereço eletrônico: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp. 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica: Apresentar uma das opões abaixo: 
- DEFIS Completo + Recibo (Empresas enquadradas como Simples Nacional); 
-  Escrituração Contábil Fiscal – ECF – (Demais empresas) - Apresentar o Recibo do ECF + Sped página do Y600. 
- Comprovante de Rendimentos de Pessoa Jurídica: 
- Três últimos contracheques de remuneração mensal (Pró-labore) + Participação nos Lucros.  
 

 Empresa com CNPJ ATIVO, mas sem movimentação financeira:  
- DEFIS Inativo + Recibo (Empresas enquadradas como Simples Nacional); 
- DCTF Inativa+ Recibo (Demais empresas) - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF do mês de janeiro do ano corrente. 
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 Empresa INATIVA, INAPTA, SUSPENSA ou BAIXADA: Apresentar o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa 
Jurídica demonstrando a situação da empresa. Consulta pública poderá ser obtida pelo endereço eletrônico: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 

 
3.6 - Rendimentos de aluguel ou arrendamento de bens móveis e Imóveis 
- Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
- Declaração de rendimentos de aluguel referentes aos meses apresentados em portaria que regulamenta a matrícula, acompanhada de conta 
de água, luz ou telefone fixo do imóvel. 
- Extratos bancários dos últimos três meses (os extratos devem conter a identificação do titular). 
- Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três últimos   comprovantes de recebimentos. 
- CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais – Consulta recolhimento dos últimos 18 meses (emitido via internet, acessando o Portal Meu 
INSS - https://meu.inss.gov.br). 
- Registrato completo – relatório de relacionamentos financeiros, documento fornecido pelo Banco Central do Brasil ou através do site: 
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato. 
 
3.7 - Se o candidato ou algum membro do núcleo familiar estiver recebendo seguro desemprego 
- Cópia da rescisão do contrato de trabalho e protocolo do seguro desemprego. 
- CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais – Consulta recolhimento dos últimos 18 meses (emitido via internet, acessando o Portal Meu 
INSS - https://meu.inss.gov.br). 
- Registrato completo – relatório de relacionamentos financeiros, documento fornecido pelo Banco Central do Brasil ou através do site: 
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato. 
 
 3.8 - No caso de auxílio-doença 
- Cópia do extrato do benefício. 
- CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais – Consulta recolhimento dos últimos 18 meses (emitido via internet, acessando o Portal Meu 
INSS - https://meu.inss.gov.br). 
- Extratos bancários dos últimos três meses (os extratos devem conter a identificação do titular). 
- Registrato completo – relatório de relacionamentos financeiros, documento fornecido pelo Banco Central do Brasil ou através do site: 
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato. 
 
4 - CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS OBTIDA JUNTO AO DETRAN. 
         De acordo com a Portaria Normativa nº 01 de 02/01/2015, o coordenador do PROUNI, poderá solicitar quaisquer outros documentos 
necessários à comprovação das informações prestadas pelo candidato, referente a este ou aos membros do grupo familiar.   
 
5 – PENSÃO ALIMENTÍCIA  

 Paga a pessoa que não pertence ao Grupo Familiar do candidato: 
- Decisão judicial - Cópia de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o pagamento de pensão 
alimentícia ou contracheques dos três últimos meses comprovando o desconto em folha. 

 Recebida por algum membro do grupo familiar ou pelo candidato:  
- Decisão judicial - determinando o pagamento de pensão alimentícia, juntamente com declaração de recebimento e comprovante de depósitos 
bancários dos três últimos meses ou os contracheques dos três últimos meses. 
 
Obs.: Não serão aceitos documentos incompletos, rasurados, ilegíveis ou recortados, que dificulte ou impossibilite o entendimento do 
conteúdo apresentado.  
 
       Para maiores esclarecimentos sugerimos que leiam atentamente a Portaria Normativa Nº 1, de 2 de janeiro de   2015, e as alterações 
elencadas na portaria 524, de 26 de julho de 2022. 


