Universidade do Oeste Santa Catarina
Serviço de Apoio ao Estudante
LISTA DE DOCUMENTOS PARA APRESENTAÇÃO NA CPSA/SAE DO FIES
No processo de confirmação de informações o estudante deverá apresentar original e
fotocópia de todos os documentos, próprios e dos integrantes do seu grupo familiar:

§ 2º - O candidato que possuir idade inferior a 24 (vinte e quatro) anos e declarar que não
reside e/ou depende dos pais, deverá entregar mesmo assim, comprovante de renda (folhas
de pagamento) e declaração de imposto de renda (com todas as folhas e recibo de entrega) dos
pais.

1 - Boletim do ENEM

O(a) acadêmico(a) deverá apresentar o Boletim do Enem.

2 - Comprovante de rendimentos do estudante e dos integrantes de seu grupo familiar:

a) Se assalariado:
- Folhas de pagamento dos três últimos meses;
- Carteira de Trabalho atualizada, original e cópia (folha de identificação, último contrato de
trabalho com a próxima folha em branco, e últimas alterações salariais).

b) Se trabalhador autônomo ou profissional liberal:
- Guias de recolhimentos de INSS dos três últimos meses, compatíveis com a renda declarada;
- Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos - DECORE original, dos três últimos
meses (pode ser apenas uma DECORE), feita por Contador ou Técnico Contábil inscrito no
respectivo Conselho Regional de Contabilidade – CRC ou Declaração de renda de Autônomo
com reconhecimento de firma (Anexo VII);
- Carteira de Trabalho atualizada original e copia (folha de identificação, a baixa do último
contrato de trabalho, a próxima página de contrato em branco e a última alteração salarial) ou
Declaração Negativa, caso não possua este documento (Anexo X).

c) Se proprietário de empresa:
- Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos - DECORE original, feita por
Contador ou Técnico Contábil inscrito no respectivo Conselho Regional de Contabilidade – CRC,
contemplando os 12 (doze) últimos meses (pode ser apenas uma DECORE) de rendimentos

relativos à retirada de pró-labore, distribuição de lucros e outros rendimentos auferidos no
período;
- Declaração Completa de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ ou no caso de empresas
optantes pelo Simples Nacional a Declaração Completa Anual do Simples Nacional – DASN;
- Contrato social atualizado ou instrumento equivalente. Em caso de empresa sem atividade
e/ou inativa apresentar protocolo da baixa de uma das esferas: Municipal, Estadual ou Federal;
e,
- Balanço patrimonial da empresa; e,
- Carteira de Trabalho atualizada original e cópia (folha de identificação, a baixa do último
contrato de trabalho, a próxima página de contrato em branco e a última alteração salarial) ou
declaração negativa, caso não possua este documento (Anexo X).

d) Se aposentado ou pensionista:
- Comprovante de recebimento de aposentadoria ou pensão do ultimo mês, retirado do site da
previdência social <www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/hiscre/index.html>;
- Carteira de Trabalho atualizada original e copia (folha de identificação, a baixa do último
contrato de trabalho, a próxima página de contrato em branco e a última alteração salarial) ou
declaração negativa, caso não possua este documento (Anexo X); e,
- Declaração que não exerce atividade remunerada (Anexo III), caso o aposentado possuir até
70 anos de idade.

e) Se agricultor:
- Declaração de renda emitida por sindicato rural do município onde os integrantes do grupo
familiar possuem atividade, conforme modelo Anexo I (caso o produtor não seja associado,
apresentar declaração do sindicato para justificar a entrega deste documento sem assinatura e
carimbo);
- Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR);
- Imposto Territorial Rural – ITR;
- Contrato de arrendamento e/ou parceria (se houver);
- Declaração de movimento econômico de agricultura familiar expedido pela Prefeitura
Municipal;
- No caso de produtor de leite, anexar as 06 últimas notas de venda do produto;
- Para alunos residentes em Santa Catarina apresentar documento emitido pela CIDASC e/ou
Secretaria de Agricultura de cada município informando o número de bovinos e bubalinos na
propriedade de acordo com o projeto PIB- SC (projeto de identificação de bovinos e bubalinos
em SC); e,
- Para alunos residentes em outro estado, documento emitido pelo órgão responsável por essas
informações informando o número de bovinos na propriedade; e,

- Carteira de Trabalho atualizada, original e cópia (folha de identificação, a baixa do último
contrato de trabalho e a próxima página de contrato em branco) ou declaração negativa, caso
não possua este documento (Anexo X)

3 - Se recebe Ajuda Financeira:
- Declaração de renda agregada, (com reconhecimento de firma), identificando com nome, CPF,
endereço e valor mensal da ajuda financeira de terceiros (parentes ou não) de acordo com o
anexo II;

4 - Se estagiário:
- Termo de compromisso de estágio;
- Carteira de Trabalho atualizada original e cópia (folha de identificação, a baixa do último
contrato de trabalho, a próxima página de contrato em branco e a última alteração salarial) ou
declaração negativa, caso não possua este documento (Anexo X);

5- Se professor ACTs:
- Contrato de trabalho ou declaração da entidade pagadora, especificando o início do contrato,
número de horas de trabalho e fotocopia das três últimas folhas de pagamento;
- Declaração do contratante se concede ou não vale-alimentação, em caso positivo citando o
valor; e,
- Carteira de Trabalho atualizada original e cópia (folha de identificação, a baixa do último
contrato de trabalho, a próxima página de contrato em branco e a última alteração salarial) ou
declaração negativa, caso não possua este documento (Anexo X);

6- Se recebe Pensão Alimentícia:
- O Aluno com idade entre 18 anos e 24 anos e declarar que não recebe pensão alimentícia,
fazer declaração do ANEXO IX.
- Decisão judicial ou acordo homologado judicialmente; e,
- Declaração de recebimento de pensão alimentícia, conforme modelo (Anexo VIII).

7 - Se recebe aluguel:
- Caso possuam imóvel alugado, apresentar Declaração de Recebimento de Aluguel, conforme
modelo (Anexo IX).

8 - No caso de desempregado ou sem remuneração
(Candidato ou integrante do grupo familiar, com idade entre 16 e 70 anos):

- Carteira de Trabalho atualizada, original e cópia (folha de identificação, a baixa do último
contrato de trabalho e a próxima página de contrato em branco) ou declaração negativa, caso
não possua este documento (Anexo X);
- Rescisão contratual; e,
- Declaração assinada pelo integrante do grupo familiar atestando que não exerce qualquer
tipo de atividade remuneratória, (com reconhecimento de firma em cartório), de acordo com o
Anexo III.
9 - Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF ano 2015, exercício 2016
(Com todas as folhas e recibo de entrega do candidato e de todos os integrantes do grupo
familiar declarados na ficha de inscrição); e, Para os não declarantes de imposto de renda,
apresentar comprovante, disponível no link para consulta:

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/ConsRest/Atual.app/index.ASP.

10 - RG - Carteira de identidade própria e dos demais integrantes do grupo familiar, podendo ser
apresentada certidão de nascimento no caso de menores de 18 anos (que não possuam carteira
de identidade);

11 - CPF/MF - Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, própria e dos demais
integrantes do grupo familiar, se houver;

12 - Comprovantes de residência (atualizado), última fatura de energia elétrica, telefone fixo,
telefone móvel e água em nome do estudante ou responsável;

13 - No caso do candidato possuir filhos/dependentes, cópia de certidão de nascimento dos
mesmos, ou Termo Judicial de dependência, ou cópia de declaração de imposto de renda.

14 - Declaração de Patrimônio própria, datada e assinada por um dos integrantes do grupo
familiar maior de 18 anos, mencionando os bens do grupo familiar e os respectivos valores
(valor de venda), de acordo com modelo em anexo IV; ou, declaração negativa de bens (Anexo
V) caso ninguém do grupo familiar possua bens.

§ 1º - A equipe técnica, se julgar necessário à comprovação das informações prestadas
pelo candidato, referentes a este ou aos integrantes de seu grupo familiar poderá exigir a
qualquer tempo a apresentação de outros documentos.

ANEXO I
MODELO DE DECLARAÇÃO DE AGRICULTOR
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de __________________________________, Declara
para os devidos fins que o Sr. ______________________________________ é pai ou
responsável por: ________________________________, o mesmo é agricultor, residente e
domiciliado na Linha _________________________ município de _____________________,
possuindo uma área de terra com total de ________ hectares, com área plantada _______
hectares, na qual efetuou as seguintes entregas de produtos nas últimas duas safras.
DENOMINAÇÃO

2015

2016

MILHO:
Área plantada em h.a.
Sacos produzidos/h.a.
FUMO:
Área plantada/h.a.
Arrobas produzidas h.a.
TRIGO:
Área plantada/h.a.
Arrobas produzidas h.a.
SOJA:
Área plantada/h.a.
Arrobas produzidas h.a.
LEITE:
Nº de vacas leite
Média Prod. Leite
SUÍNOS:
Número de matrizes
Kg. Vendidos/ano
BOVINOS:
Número de bovinos
Kg. Vendido/ano

OUTROS PRODUTOS:
Total Bruto em R$
Afirmo que o número de dependentes desta renda é de ___________, com a qual vive
familiarmente produzindo em regime de economia familiar.
Declara ainda, que os dados acima apresentados são verdadeiros e está ciente de que a omissão de
informações ou a apresentação de dados falsos e/ou divergentes implicam às medidas judiciais
cabíveis. Sem mais a declarar, assino e dou fé.

Local e data: ____________________________, _____ de ______________de 20 .
___________________________________________________
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (Assinatura e Carimbo)

ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUXÍLIO DE TERCEIROS

Eu,

(pessoa

que

ajuda).................................................................................,(estado

civil)........................................, inscrito no CPF sob o nº......................................, portador do RG
nº..................................,

residente

e

domiciliado

na

Rua

(Av.,

etc.)..........................................................................................................................................,

declaro

para

recebe

os

devidos

fins,

que

ajudo

financeiramente

ajuda).........................................................................................,

(nome
com

da

pessoa
o

valor

que

mensal

de

aproximadamente ..................................................... Declaro que o (s) dado (s) acima apresentado (s)
é (são) verdadeiro(s) e estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados
ou documentos falsos e/ou divergentes implicam no cancelamento do recebimento do Financiamento
Estudantil – FIES e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além das
medidas judiciais cabíveis. Autorizo a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização ou quem a
Vice-Reitoria da UNOESC designar e averiguar a informação acima.

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Local e data: ____________________________, _____ de ______________de 20 .

Assinatura do declarante..............................................................................................

Assinatura do candidato a bolsa:...................................................................................

(reconhecer firma em cartório do declarante)

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM ATIVIDADE REMUNERATÓRIA

Eu, ........................................................................ declaro para os devidos fins que não
exerce

atividade

remunerada)..........................................................,

(estado

civil)........................................, inscrito no CPF sob o nº. ..............................., portador do RG
nº..................................,

residente

e

domiciliado

na

Rua

(Av.,

etc.)............................................................................................ declaro para os devidos fins, que
não exerço atividade remunerada. Declaro que o (s) dado (s) acima apresentado(s) é (são)
verdadeiro(s) e estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou
documentos falsos e/ou divergentes implicam no cancelamento do recebimento

do

Financiamento Estudantil - FIES e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente
recebidos, além das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização ou quem a Vice-Reitoria da UNOESC designar e averiguar a informação acima.

Por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente.

Local e data: ____________________________, _____ de ______________de 20 .

_______________________________________
Assinatura do declarante

(reconhecer firma em cartório do declarante)

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO

Eu, _____________________________________________, RG nº ____________________, CPF
___________________________ declaro sob as penas da lei, para comprovação dos dados
Informados no Formulário de Inscrição do Financiamento Estudantil, que o patrimônio pertencente ao
grupo familiar informado, é composto dos seguintes bens e respectivos valores:
BENS IMÓVEIS (Casa, Apartamento Sala Comercial, Lote Urbano, Lote Rural, Chácara):
DESCRIÇÃO
LOCALIZAÇÃO
VALOR (R$)

VEÍCULOS (Automóvel, Caminhão, Motocicleta, Motoneta ou Reboque):
ANO
DESCRIÇÃO
PLACA
RENAVAN
MODELO

OUTROS:
DESCRIÇÃO

VALOR (R$)

VALOR (R$)

Totalizando o valor de R$ _________________, conforme declarado no formulário.
Declaro que o(s) dado(s) apresentado(s) nesta declaração é(são) verdadeiro(s) e estou ciente
de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou
divergentes implicam na exclusão do processo seletivo bem como cancelamento do recebimento
do Financiamento Estudantil - FIES e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente
recebidos, além das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a Comissão de Análise ou quem a
Unoesc designar a averiguar a informação acima.
Local e data: ____________________________, _____ de ______________de 20 .
_____________________________________________
Assinatura de um integrante do grupo familiar maior de 18 anos
(reconhecer firma em cartório)

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE BENS

Eu,_____________________________________________

Estado

Civil:_____________________, CPF nº __________________declaro para os devidos fins e sob
as penas da lei, para comprovação no requerimento de Bolsa de Estudo, que eu e meu grupo
familiar NÃO possuímos bens móveis ou imóveis. Declaro que o (s) dado (s) acima
apresentado(s) é (são) verdadeiro(s) e estou ciente de que a omissão de informações ou a
apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam no cancelamento do
recebimento do Financiamento Estudantil – FIES e obrigam a imediata devolução dos valores
indevidamente recebidos, além das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização ou quem a Vice-Reitoria da UNOESC designar e averiguar a
informação acima.
E, por ser verdade, firmo a presente declaração.

Local e data: ____________________________, _____ de ______________de 20 .

_______________________________________________
ASSINATURA DO DECLARANTE:

(Reconhecer firma em cartório do declarante)

ANEXO VI
MODELO DE CONTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL

Por este instrumento particular de Contrato de União Estável de convivência duradoura,
pública e contínua, e com fundamento na Constituição Federal, Art. 226, Lei Nº 9.278/96 e Lei
Nº 10.406/2002 (Código Civil), nesta cidade de ____________________, Estado ______,
ficou justo e contratado entre os abaixo assinados:_____________________________,
profissão ______________ portadora do RG Nº ________________ e do CPF Nº
__________________________,
residente
e
domiciliada(o)
em
_____________________________________________________,
na
Rua/Av____________________
____________________,
doravante
denominada
A
CONVIVENTE,
e_________________________________________________,
profissão
_______________________, portador do RG Nº __________________, e do CPF Nº
_________________,
residente
e
domiciliado
em
____________________,
na
Rua/Av___________, doravante denominado O CONVIVENTE, o seguinte:
Cláusula primeira – Que OS CONVIVENTES vivem sob o mesmo teto desde
___/____/______, como marido e mulher, comprometendo-se ambos, durante a convivência, ao
respeito, à consideração, à assistência moral, a uma dedicação mútua e esforço em comum no
sentido de atingir a harmonia necessária ao bem-estar que o aconchego do lar lhes poderá
oferecer.
Cláusula segunda – Que o tempo de duração do presente contrato é indeterminado,
sendo que durante a vigência da convivência, ambos OS CONVIVENTES deverão observar
respeito e dignidade, um para com o outro, bem como a observância de todos os afazeres e
cuidados exigidos para uma sólida e perfeita convivência.
Cláusula terceira – Que as causas de extinção do presente contrato podem ser: por
resolução involuntária (força maior ou caso fortuito); por resilição unilateral ou bilateral (por
simples declaração de uma ou de ambas as partes); por rescisão unilateral ou bilateral (quando
há lesão às cláusulas de convivência expressas na cláusula primeira); e, finalmente, pela
cessação (no caso de morte de uma das partes ou de ambas).
Cláusula quarta – Que o termo inicial do presente contrato é a partir do momento em que
OS CONVIVENTES iniciaram a viver sob o mesmo teto (cláusula 1ª).
Cláusula quarta – Fica eleito o foro da Cidade de _________________, Estado do
_____, para dirimir dúvidas porventura vinculadas ao presente instrumento.
Por se acharem assim, justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias
de igual teor e forma, para um só fim de direito, na presença das testemunhas abaixo, a que
tudo assistiram.
Local e data: ____________________________, _____ de ______________de 20 .

________________________________
O CONVIVENTE

___________________________________
A CONVIVENTE

(Reconhecer firma em cartório – o convivente e a convivente)

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENDA DE AUTÔNOMO,
PRESTADOR DE SERVIÇOS OU PROFISSIONAL LIBERAL

Eu ____________________________________, CPF nº ___________________, declaro sob
as penas da lei, para comprovação da Situação Socioeconômica do(a) acadêmico(a) (nome)
_________________________________________, que a renda média dos últimos seis meses,
no valor de R$ ________________ mensais, declarada no formulário de inscrição, refere-se aos
ganhos
obtidos
com
meu
trabalho
em
atividades
de
________________________________________________________. Declaro ainda que o
valor acima apresentado é verdadeiro e estou ciente de que a omissão de informações ou a
apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam no cancelamento do
recebimento do Financiamento Estudantil - FIES e obrigam a imediata devolução dos valores
indevidamente recebidos, além das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização ou quem a Vice-Reitoria da UNOESC designar a confirmar e
averiguar a informação acima.

Local e data: ____________________________, _____ de ______________de 20 .

__________________________
Assinatura do Declarante

___________________________
Assinatura do candidato às bolsas

(reconhecer firma em cartório do declarante)

ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu, __________________________________________, CPF nº ____________, declaro sob as
penas da lei, para comprovação no Cadastro Socioeconômico do(a) acadêmico(a) (nome)
____________________________________, que pago mensalmente pensão alimentícia no
valor
mensal
de
R$
_________________,
ao
meu
(minha)
filho
(a)___________________________________.
Declaro ainda que o valor acima apresentado é verdadeiro e estou ciente de que a omissão de
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam no
cancelamento do recebimento do Financiamento Estudantil - FIES e obrigam a imediata
devolução dos valores indevidamente recebidos, além das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização ou quem a Vice-Reitoria da UNOESC designar a
confirmar e averiguar a informação acima.

Local e data: ____________________________, _____ de ______________de 20 .

Nome (s) e Assinatura (s) de quem paga: _________________________________

Nome e Assinatura do Candidato às bolsas:________________________________

(reconhecer firma em cartório do declarante)

ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu, __________________________________________, CPF nº ____________, declaro sob as
penas da lei, para comprovação no Cadastro Socioeconômico do(a) acadêmico(a) (nome)
____________________________________, que NÃO pago mensalmente pensão alimentícia
ao meu (minha) filho (a)___________________________________.
Declaro ainda que o valor acima apresentado é verdadeiro e estou ciente de que a omissão de
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam no
cancelamento do recebimento do Financiamento Estudantil - FIES e obrigam a imediata
devolução dos valores indevidamente recebidos, além das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização ou quem a Vice-Reitoria da UNOESC designar a
confirmar e averiguar a informação acima.

Local e data: ____________________________, _____ de ______________de 20 .

Nome (s) e Assinatura (s) de quem paga: _________________________________

Nome e Assinatura do Candidato às bolsas:________________________________

(reconhecer firma em cartório do declarante)

ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE ALUGUEL

Eu, _________________________________,CPF Nº_________________________, ,
declaro sob as penas da lei, para comprovação no Cadastro Socioeconômico, que RECEBO
ALUGUEL do imóvel situado em (cidade)____________________________, na rua
_________________________________, nº_____, no valor mensal de R$ _____________, pago
pelo(a) inquilino(a) senhor(a) __________________________________________.
Declaro ainda que o valor acima apresentado é verdadeiro e estou ciente de que a omissão de
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam no
cancelamento do recebimento do financiamento estudantil - fies e obrigam a imediata devolução dos
valores indevidamente recebidos, além das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a comissão de
acompanhamento e fiscalização ou quem a vice-reitoria da Unoesc designar e averiguar a
informação acima.

Local e data: ____________________________, _____ de ______________de 20 .

Assinatura do declarante: _______________________________________.

Nome(s) e Assinatura(s) do inquilino: _____________________________________.

(reconhecer firma em cartório do declarante)

ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI CARTEIRA DE TRABALHO

Eu, (membro do grupo familiar que não possui Carteira de Trabalho) _____________
_____________________________________, (estado civil)___________________, inscrito no
CPF sob o nº ___________________________, portador do RG nº ________________,
residente
e
domiciliado
na
Rua
(Av.,
etc.)_____________________________________________ declaro para os devidos fins, que
não possuo o seguinte documento: Carteira de Trabalho.
Declaro que o (s) dado (s) acima apresentado(s) é (são) verdadeiro(s) e estou ciente de
que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou
divergentes implicam no cancelamento do recebimento do Financiamento Estudantil - FIES e
obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além das medidas judiciais
cabíveis. Autorizo a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização ou quem a Vice-Reitoria da
UNOESC designar e averiguar a informação acima.

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Local e data: ____________________________, _____ de ______________de 20 .

______________________________________
Assinatura do declarante

(Reconhecer firma em cartório do declarante)

