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                            CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE 

DO ITAJAÍ 

 
 

Lista de Documentos  

Bolsa de Estudos – PROUNI 
 

 
 1- Comprovante de residência atualizado (cópia):  

 Obs: Apresentar obrigatoriamente uma cópia de dois comprovantes distintos, dentre os 

relacionados abaixo: 
1. Água;  

2. Luz;  

3. Telefone; 

 

 2- Declarações e Documentos que devem ser obrigatoriamente apresentadas pelo 

acadêmico; 
       Apresentar as declarações abaixo, e mais as CÓPIAS documentos na sequência. 

       Link da Declaração: Declaração que não possui Graduação 

      Link da Declaração: Declaração que não Cursa mais de uma Graduação ao mesmo Tempo. 

       Link da Declaração: Declaração que não cursa Graduação e Pós Graduação ao mesmo Tempo 

       Link da Declaração: Declaração que não está matriculado em Instituição Pública ou Gratuita 

       Link da Declaração: Justificativa para solicitação de bolsa de estudo 

       Link do Cadastro Socioeconômico: Cadastro Socioeconômico  
1. Declaração que não possui graduação;  

2. Declaração que não cursa mais de uma graduação ao mesmo tempo; 

3. Declaração que não cursa graduação e pós-graduação ao mesmo tempo; 

4. Declaração de não possui matricula em Instituição Pública ou gratuita; 

5. Justificativa para solicitação de Bolsa;  

6. Histórico escolar do Ensino Médio; 

7. Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

8. Caso o Candidato tenha cursado o Ensino Médio em escola particular – apresentar Declaração da Instituição, 

declarando ter sido Bolsista Integral; 

9. Cadastro Socioeconômico. 

 

Para cada pessoa da família, apresentar: 

 3- Identificação dos membros da família:  
Apresentar as declarações abaixo, e mais as CÓPIAS documentos na sequência. (Cópia separa de cada 

documento). 
Link da Declaração: Declaração de União Estável (Caso necessário) 
1. RG e CPF. Quando for menor de 18 anos apresentar Certidão de nascimento; 

2. Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável (quando for o caso);  

3. Certidão de casamento com averbação de separação (quando for o caso); 

4. Termo de Guarda ou tutela (quando for o caso); 

 

3.1 - Quando Pai ou Mãe ou responsável legal for falecido: 
1. Certidão de óbito. 

 

 4- Rendimentos salariais do Grupo Familiar: 
 Para os integrantes do grupo familiar maiores de 14 anos que não possuem carteira de trabalho, apresentar 

a declaração abaixo: 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2015/01/Declara%C3%A7%C3%A3o-que-n%C3%A3o-possui-Gradua%C3%A7%C3%A3o-PROUNI.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2015/01/Declara%C3%A7%C3%A3o-que-n%C3%A3o-Cursa-mais-de-uma-Gradua%C3%A7%C3%A3o-ao-Mesmo-Tempo.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2015/01/Declara%C3%A7%C3%A3o-que-n%C3%A3o-cursa-Gradua%C3%A7%C3%A3o-e-P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o-ao-mesmo-tempo.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2015/01/Declara%C3%A7%C3%A3o-que-n%C3%A3o-est%C3%A1-matriculado-em-Institui%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica-ou-Gratuita.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2015/01/Justificativa-para-Solicita%C3%A7%C3%A3o-de-Bolsa-de-Estudo-PROUNI.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2018/2/Cadastro_Socioeconomico_prouni.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2015/01/Declara%C3%A7%C3%A3o-de-Uni%C3%A3o-Est%C3%A1vel.pdf
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Link da Declaração: Declaração que não possui carteira de trabalho 

 

4.1 - Para quem tem vínculo empregatício, apresentar CÓPIAS: 
     Apresentar as CÓPIAS dos documentos na sequência. 

Link da Declaração: Declaração que não possui carteira de trabalho 
1. Cópia da carteira de trabalho (páginas: - identificação frente e verso - último contrato de trabalho - página 

seguinte em branco); 

2. Folhas de Pagamento: no caso de hora extra ou comissão apresentar as 06 últimas folhas de pagamento. Não 

havendo hora extra ou comissão, apresentar somente 03 últimas folhas de pagamento;  

3. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o link e 

IMPRIMIR a consulta.  

Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

 

4.2 - Para quem exerce atividade de estágio, apresentar CÓPIAS: 
     Apresentar as CÓPIAS dos documentos na sequência. 

Link da Declaração: Declaração que não possui carteira de trabalho 
1. Termo de Compromisso de Estágio (TCE) com o valor discriminado ou; 

2. Se não constar valor no contrato apresentar a Declaração da Empresa informando o valor; 

3. Cópia da carteira de trabalho (páginas: - identificação frente e verso - último contrato de trabalho - página 

seguinte em branco). 

4. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o link e 

IMPRIMIR a consulta.  

Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

 

 

4.3- Para Profissional Liberal/ Autônomo ou Trabalhador Eventual (Bicos): 
     Apresentar a declaração abaixo, e mais as CÓPIAS dos documentos na sequência. 

Link da Declaração: Declaração de renda autônoma/ Profissional Liberal ou Bicos 

                             Declaração que não possui carteira de trabalho 
1. Cópia da carteira de trabalho (páginas: - identificação frente e verso - ultimo contrato de trabalho - pagina 

seguinte em branco); caso não possua carteira de trabalho, apresentar declaração que não possui carteira de 

trabalho. 

2. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o link e 

IMPRIMIR a consulta.  

Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

 

4.4 - Para quem recebe aposentadoria, pensão, auxílio doença ou auxílio reclusão: 
Obs: Não serão aceitos extrato bancário como comprovante de pagamento. 

Apresentar a declaração abaixo, e mais as CÓPIAS dos documentos na sequência. 

Link da Declaração: Não atividade remunerada 
                                     Declaração que não possui carteira de trabalho 

1. Cópia da carteira de trabalho (páginas: - identificação frente e verso - último contrato de trabalho - página 

seguinte em branco); 

2. Extrato de pagamento de benefícios (INSS). Deverão ser retirados na Agência do INSS de Rio do Sul ou 

através site abaixo:  

 http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/extrato-de-pagamento-de-beneficio/ 

3. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o link e 

IMPRIMIR a consulta.  

Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp. 
 

 

4.5 - Proprietário ou sócio de empresas ou microempresas: 
Apresentar a declaração abaixo, e mais as CÓPIAS dos documentos na sequência. 

Link da Declaração: Declaração proprietário de empresa 

                                  Declaração que não possui carteira de trabalho 

       

                  

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2017/1/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+n%C3%A3o+carteira+de+trabalho.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2017/1/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+n%C3%A3o+carteira+de+trabalho.pdf
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2017/1/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+n%C3%A3o+carteira+de+trabalho.pdf
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2017/1/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+Renda+Aut%C3%B4noma++Profissional+Liberal+ou+Bico.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2017/1/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+n%C3%A3o+carteira+de+trabalho.pdf
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2018/6/prouni_2_2018/declaracoes/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+n%C3%A3o+atividade+remunerada.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2017/1/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+n%C3%A3o+carteira+de+trabalho.pdf
http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/extrato-de-pagamento-de-beneficio/
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2017/1/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+Propriet%C3%A1rio+de+Empresa.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2017/1/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+n%C3%A3o+carteira+de+trabalho.pdf
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1. Cópia da carteira de trabalho (páginas: - identificação frente e verso - último contrato de trabalho - página 

seguinte em branco); 

2. Contrato Social da Empresa e última alteração consolidada (caso tenha); 

3. Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis. 

4. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o link e 

IMPRIMIR a consulta.  

Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp; 

5. Declaração Imposto de renda pessoa jurídica atualizado; 

6. Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório - PGDAS-D.                 

(Referente aos últimos 12 meses). 

7. Três últimos pró-labore; 

8. Declaração de Inatividade expedida pelo contador, (em caso de a empresa encontrar-se sem atividade). 

 

4.6 – Microempreendedor Individual – MEI  
Link da Declaração: Declaração que não possui carteira de trabalho.pdf 

 

1. Cópia da carteira de trabalho (páginas: - identificação frente e verso - último contrato de trabalho – página 

seguinte em branco); 
2. Relatório mensal de receitas brutas – Últimos 3 meses. 

3. Declaração anual do SIMEI - Simples Nacional  

4. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o link e 

IMPRIMIR a consulta. 
Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp 
 

 

4.7 - Para quem for agricultor 
Apresentar a declaração abaixo (caso NÃO seja filiado ao Sindicado Rural) e mais os documentos na 

sequência. 

Link da Declaração: Declaração que não possui carteira de trabalho 

                                  Declaração renda de Agricultor 
1. Declaração do Sindicato Rural (caso for filiado); 

2. Demonstrativo do bloco de notas dos últimos 12 meses emitido na Secretaria de Agricultura do Município; 

3. Cópia da carteira de trabalho (paginas: - identificação frente e verso - ultimo contrato de trabalho - página 

seguinte em branco); caso não possua carteira de trabalho, apresentar declaração que não possui carteira de 

trabalho. 

4. Laudo técnico assinado por profissional habilitado, constando danos ambientais na produção (caso tenha). 

5. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o link e 

IMPRIMIR a consulta.  

Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

 

    

4.8 - Para quem possui rendimentos provenientes de aluguel: 
Apresentar a declaração abaixo, e mais as CÓPIAS dos documentos na sequência. 

Link da Declaração: Declaração de locação 

                                  Declaração que não possui carteira de trabalho 
1. Cópia do contrato de Aluguel ou Declaração de locação; 

2. Carteira de trabalho (páginas: - identificação frente e verso - ultimo contrato de trabalho - página seguinte em 

branco); caso não possua carteira de trabalho, apresentar declaração que não possui carteira de trabalho. 

3. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o link e 

IMPRIMIR a consulta.  

Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

4. Comprovante de posse do imóvel (Escritura ou carnê do IPTU); 

 

4.9 - Professor da rede pública. 
Apresentar CÓPIA dos documentos na sequência. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2015/02/Declara%C3%A7%C3%A3o-de-n%C3%A3o-carteira-de-trabalho.pdf
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2017/1/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+n%C3%A3o+carteira+de+trabalho.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2018/6/prouni_2_2018/declaracoes/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+renda+de+agricultor.pdf
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2018/6/prouni_2_2018/declaracoes/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+loca%C3%A7%C3%A3o+(Aluguel).pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2017/1/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+n%C3%A3o+carteira+de+trabalho.pdf
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
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Link da Declaração: Declaração que não possui carteira de trabalho 
1. Declaração emitida pela Escola/Prefeitura ou Declaração da Secretaria Estadual de Educação; 

2. Folhas de Pagamento: no caso de hora extra ou comissão apresentar as 6 últimas folhas de pagamento. Não 

havendo hora extra ou comissão, apresentar somente as 3 últimas folhas de pagamento; 

3. Cópia da carteira de trabalho (páginas: - identificação frente e verso - último contrato de trabalho - página 

seguinte em branco); 

4. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o link e 

IMPRIMIR a consulta.  

Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp. 

    
 

4.10- Para quem recebe pensão alimentícia: 
Apresentar a declaração abaixo, e mais CÓPIA dos documentos na sequência. 

Link da Declaração: Pensão alimentícia 
1. Decisão judicial que determina o valor; (quando houver); 

 

4.11 - Ajuda de terceiros: 
Apresentar a declaração abaixo, e mais as CÓPIA dos documentos na sequência. 

Link da Declaração: Ajuda de terceiros 
Neste caso, o valor recebido deverá ser somado juntamente com os demais rendimentos do grupo familiar; 

1. Comprovante de residência atual e Carteira de Identidade de quem fornece ajuda; 

 

4.12 - Para quem é “Do Lar”: 
Exclusivamente para maiores de 18 anos. 

Apresentar a declaração abaixo, e mais CÓPIA dos documentos na sequência. 

Link da Declaração: Não atividade remunerada 

                                  Declaração que não possui carteira de trabalho 
1. Cópia da carteira de trabalho (páginas: - identificação frente e verso - último contrato de trabalho - página 

seguinte em branco); 

2. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o link e 

IMPRIMIR a consulta.  

Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp 
 

4.13 - Para quem está desempregado:  
Exclusivamente para maiores de 14 anos. 

Apresentar a declaração abaixo, e mais CÓPIA dos documentos na sequência. 

Link da Declaração: Não atividade remunerada 

                                  Declaração que não possui carteira de trabalho 
1. Última rescisão do contrato de trabalho; 

2. Comprovante de recebimento de seguro desemprego (caso esteja recebendo); 

3. Cópia da carteira de trabalho (páginas: - identificação frente e verso - último contrato de trabalho - página 

seguinte em branco); 

4. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o link e 

IMPRIMIR a consulta.  

Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp. 
 

 5- Bens do grupo familiar 

5.1 - Para os membros do grupo familiar que possuem bens móveis e imóveis, apresentar 

cópias: 
Apresentar a declaração abaixo, e mais as CÓPIA dos documentos na sequência. 

Link da Declaração de Bens: Declaração de bens 

Link da Declaração que NÃO Bens: Declaração que não possui bens 
1. Declaração de bens; caso não possuir bens, apresentar a Declaração que não possui bens; 

2. Escrituras ou IPTU;  

3. Contrato de compra e venda ou Certificado de propriedade de veículos; (Documento do veículo); 

4. Contrato de consórcio e/ou financiamentos (veículos e habitacional);  

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2017/1/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+n%C3%A3o+carteira+de+trabalho.pdf
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2018/6/prouni_2_2018/declaracoes/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+Pens%C3%A3o+Aliment%C3%ADcia.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2016/10/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+Ajuda+de+Terceiros+(1).pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2018/6/prouni_2_2018/declaracoes/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+n%C3%A3o+atividade+remunerada.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2017/1/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+n%C3%A3o+carteira+de+trabalho.pdf
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2018/6/prouni_2_2018/declaracoes/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+n%C3%A3o+atividade+remunerada.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2017/1/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+n%C3%A3o+carteira+de+trabalho.pdf
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2018/6/prouni_2_2018/declaracoes/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+Bens.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2015/01/Declara%C3%A7%C3%A3o-que-n%C3%A3o-possui-bens.pdf
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5. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o link e 

IMPRIMIR a consulta.  

Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp 
 

 6- Despesas do grupo familiar com moradia.  

6.1 - Gastos com Aluguel ou Financiamento habitacional, apresentar cópias: 
Link da Declaração: Declaração de locação 

1. Cópia do boleto do financiamento habitacional (próxima parcela a ser paga); 

2. Recibos de pagamento de aluguel dos últimos 3 meses; 

3. Contrato de aluguel ou declaração de pagamento de aluguel. 

 

6.2 – Aluguel e/ou Divisão de Aluguel 
Obs: Caso o aluguel seja dividido com outras pessoas, deverá apresentar: 

Apresentar a declaração abaixo, e mais CÓPIA dos documentos na sequência. 

Link da Declaração: Divisão de Aluguel 

Link da Declaração: Declaração locação 
1. Contrato de Aluguel ou declaração de pagamento de aluguel registrado em cartório e; 

2. Recibos de pagamento de aluguel dos últimos 3 meses ou; 

 

6.3 - Referente moradia cedida  
Apresentar a declaração abaixo, e mais CÓPIA dos documentos na sequência. 

Link da Declaração: Moradia Cedida 
1. Carnê do IPTU ou comprovante de agua, luz ou telefone em nome do proprietário do imóvel cedido. 

 

 7- Despesa familiar mensal, com educação regular (básica e superior) paga: 

Obs: Este caso refere-se à despesa com educação de outro membro do grupo familiar. 

1. Boleto bancário das duas últimas mensalidades;  

 

 8 – Pensão alimentícia 
Apresentar a declaração abaixo, e mais as CÓPIAS dos documentos na sequência. 

Link da Declaração: Pensão alimentícia  
1. Certidão de nascimento ou RG do filho, CPF e RG do ex-cônjuge beneficiado com a pensão e; 

2. Sentença judicial informando o valor a ser pago; 

 

 9 – Recursos para pagamento quando as despesas ultrapassam as receitas, 

apresentar cópias. 

9.1 - Aplicações financeiras. 
1. Extrato bancário dos últimos três meses; 

 

9.2 - Recursos de venda de Bens 

Carro, imóvel ou outros Bens. 

1. Comprovação da existência do Bem (Escritura, Contrato, Certificado de propriedade);  

2. Cópia do Contrato de compra e venda; 

 

9.3 - Empréstimos em Instituição Financeira ou de Terceiros. 
1. Cópia do contrato de empréstimos, quando for a Instituição Financeira; 

2. Declaração do Terceiro, assinada e reconhecida em Cartório e cópia dos documentos de identificação de quem 

está fornecendo o empréstimo; 

 

9.4 - Recurso em moeda estrangeira troca por moeda nacional. 
1.  Cupom Fiscal expedido pela Casa de Cambio; 

 

 10 - Doença Crônica ou Necessidade Especial no grupo familiar, apresentar 

cópias: 
1. Laudo médico comprovando a necessidade especial ou doença crônica com data atual ou menor que 1 ano, e; 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2018/6/prouni_2_2018/declaracoes/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+loca%C3%A7%C3%A3o+(Aluguel).pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2015/01/Declara%C3%A7%C3%A3o-de-Divis%C3%A3o-de-Aluguel.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2018/6/prouni_2_2018/declaracoes/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+loca%C3%A7%C3%A3o+(Aluguel).pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2015/01/Declara%C3%A7%C3%A3o-de-Moradia-Cedida.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/siteunidavi/2018/6/prouni_2_2018/declaracoes/Declara%C3%A7%C3%A3o+de+Pens%C3%A3o+Aliment%C3%ADcia.pdf
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2. Receituário médico atualizado (máximo 6 meses). 

3. Declaração reconhecida em cartório, informando o valor gasto no último mês no tratamento da doença 

crônica, anexando as notas fiscais comprovando os gastos. 
 

Em caso de perda ou roubo dos documentos listados acima, deverá ser apresentado Boletim de Ocorrência. 

 

Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física: 
Todos os integrantes da família que possuam CPF deverão apresentar a declaração IRPF. 

Quando isentos, acessar o link abaixo e imprimir a consulta:  

      Link:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp

