PROUNI – 2019/01
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
1º passo – Agendamento para realizar a comprovação de informações no SAE no link:
https://unoescjba.reservio.com/
2º passo – Apresentar documentos (original e cópia simples) no dia e hora agendado.
MENORES DE 24 ANOS DEVERÃO APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DOS PAIS E
IRMÃOS, INDEPENDENTEMENTE DE MORAR OU DEPENDER FINANCEIRAMENTE DOS MESMOS.

1. Fotocópia do Boletim de Desempenho do ENEM 2018.
2. Documento de identificação próprio e dos demais membros do grupo familiar (todos os listados
abaixo):
• Carteira de Identidade e CPF de todos os membros do grupo familiar ou Certidão de nascimento para os
menores de idade;
• CTPS - Carteira do Trabalho e Previdência Social (folha de identificação, último contrato de trabalho e a
próxima página de contrato em branco) de todos os membros do grupo familiar maiores de 16 anos ou no
caso da pessoa não possuir este documento, deverá apresentar uma declaração conforme modelo (Anexo
VI).
• Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF ano 2018, exercício 2017 (com todas as folhas e
recibo de entrega do candidato e de todos os integrantes do grupo familiar).
• Para os “não declarantes” de imposto de renda, apresentar comprovante, disponível no link abaixo
para consulta: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/ConsRest/Atual.app/index.ASP
• Extratos bancários dos últimos três meses de contas poupança e corrente, de todos os integrantes do grupo
familiar que possuam, juntamente com a declaração de contas (Anexo IX).
3. Comprovante de residência dos membros do grupo familiar
• Contas de energia elétrica ou água ou telefone (fixo ou móvel);
• Se a moradia for alugada: Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel
reconhecida em cartório, acompanhado de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou
telefone em nome do proprietário do imóvel; ou, declaração do proprietário do imóvel confirmando 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 (se o imóvel onde reside é alugado);
• Se a moradia for financiada: Comprovante da última parcela paga do financiamento.
• Se a moradia for cedida: Declaração emitida pelo proprietário do imóvel, informando a situação, com
firma registrada em cartório. (Anexo XI)
4. Declaração de patrimônio: Declaração 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), (Anexo IV) ou, declaração negativa de bens (Anexo V) caso ninguém do grupo familiar possua
bens;

5. Comprovantes de rendimentos do candidato e dos integrantes de seu grupo familiar, para
comprovação de renda devem ser apresentados documentos conforme o tipo de atividade:

• Se Assalariados:
Três últimos contracheques, no caso de renda fixa ou seis últimos contracheques, quando houver
pagamento de comissão ou hora extra;
Extrato da conta vinculada do trabalhador no FGTS referente aos seis últimos meses; e,
No caso de pessoas que ocupam cargo de vendedor, apresentar declaração da empresa constando os valores
pagos nos últimos seis meses referentes a comissões, caso estas não constem no contracheque.
• No caso de Atividade Rural:
Declaração de renda emitida por sindicato rural do município onde os integrantes do grupo familiar
possuem atividade, conforme modelo (Anexo I);
Declaração de movimento econômico de agricultura familiar expedido pela Prefeitura Municipal;
Notas fiscais de vendas dos últimos seis meses;
Imposto Territorial Rural – ITR;
Contrato de arrendamento e/ou parceria, se houver;
Para 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.
Para residentes em outro Estado, documento emitido pelo órgão responsável por essas informações
constando o número de bovinos e bubalinos na propriedade, os quais deverão constar na declaração de
patrimônio.
• Se Aposentados e Pensionistas:
Comprovante de recebimento de aposentadoria ou pensão (extrato previdência ou comprovante INSS);
Declaração que não exerce atividade remunerada para quem tem até 70 anos. (Anexo II), se for o caso.
• Se Autônomos ou Profissionais Liberais:
Declaração de rendimentos (média dos últimos três meses). (Anexo III); e,
Guia de recolhimento ao INSS dos três últimos meses, compatíveis com a renda declarada.
• Se Sócios e Dirigentes de Empresas:
Três últimos contracheques de remuneração mensal;
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ;
Contrato Social da empresa;
Balanço Patrimonial;
Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de
seu grupo familiar, quando for o caso; e,
Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa jurídica vinculada.
• No caso de Rendimentos de Aluguel ou Arrendamento de Bens Móveis e Imóveis:
Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três últimos
comprovantes de recebimentos.
• No caso de recebimento de Pensão Alimentícia:
Cópia da decisão judicial e declaração de recebimento de pensão alimentícia, (Anexo VII)
• Se estagiário:
Contrato de estágio/termo de compromisso (constando valor recebido).
• No caso de recebimento ajuda financeira (parentes, amigos):
Declaração de renda agregada, identificando com nome, CPF, endereço e valor mensal da ajuda financeira
de terceiros (parentes ou não). (Anexo VIII);
• No caso de não trabalhar (maiores de 16 anos)
Declaração que não exerce atividade remunerada, anexo II.

6. Comprovação da existência de união estável no grupo familiar, quando for o caso, por meio de pelo
menos um dos seguintes documentos, a critério do coordenador do ProUni:
• Contrato de União Estável, Atestado de união estável emitido por órgão governamental, Declaração
regularmente firmada em cartório, Certidão ou documento similar emitido por autoridade de registro civil
ou Certidão de casamento religioso.
7. Comprovante de separação ou divórcio dos pais, ou certidão de óbito.
• Caso um deles não constar do grupo familiar do candidato. Caso a ausência dos pais do candidato ocorra
em função de motivos diferentes dos já citados, o candidato deverá apresentar elemento comprobatório da
situação fática específica, a critério do Coordenador do ProUni na instituição de ensino superior;
• Cópia de decisão judicial determinando o pagamento de pensão alimentícia, caso esta tenha sido abatida da
renda bruta informada de membro de grupo familiar; ou declaração informando o pagamento ou ausência
do mesmo.

8. Comprovação Ensino Médio (candidato):
• Comprovante dos períodos letivos cursados em escola pública, quando for o caso (ensino médio);
• Comprovante de percepção de bolsa de estudos integral durante os períodos letivos cursados em instituição
privada, quando for o caso, emitido pela respectiva instituição (ensino médio);
9. Declaração que o candidato à bolsa, não concluiu curso de Ensino Superior, (Anexo X);
10. Comprovante de efetivo exercício do magistério da educação básica, integrando o quadro de pessoal
permanente de instituição pública, emitido por esta, quando for o caso;
11. Laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência,
• 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, 02 de dezembro de 2004, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença - CID, quando for o caso;
12. Comprovantes de candidato indígena, quando for o caso:
• Declaração do povo/grupo/comunidade indígena à qual pertence, ou de uma organização indígena,
atestando a condição étnica do candidato, assinada por, ao menos, cinco lideranças reconhecidas pelo seu
povo; ou, registro Administrativo de Nascimento Indígena – Rani, estabelecido pela Portaria Funai nº.
003/PRES, de 14 de janeiro de 2002.

Quaisquer outros documentos que o coordenador ou representante (s) do ProUni eventualmente
julgar necessários à comprovação das informações prestadas pelo candidato, referentes a este ou aos
membros de seu grupo familiar, inclusive contas de gás, condomínio, comprovantes de pagamento de
aluguel ou prestação de imóvel próprio, carnês do IPTU, faturas de cartão de crédito e quaisquer
declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas a qualquer membro do grupo
familiar.

ANEXO I
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
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$

2017

2018

Afirmo ainda 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 - Nome e Carimbo

ANEXO II
DECLARAÇÃO QUE NÃO EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA

Eu, (membro do grupo familiar 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 das bolsas de estudo, e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além das
medidas judiciais cabíveis. Autorizo a Comissão de Acompanhamento e Controle Social, a averiguar a informação
acima.

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

Local e data: ____________________________, _____ de _____________________________de 20______.

______________________________________
Assinatura do declarante
(Reconhecer assinatura em Cartório)

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE RENDA DE AUTÔNOMO, PRESTADOR DE SERVIÇOS
OU PROFISSIONAL LIBERAL.
Eu ____________________________________, CPF nº ___________________, declaro sob as penas da lei, para
comprovação

da

Situação

Socioeconômico

do

candidato

a

bolsa

Prouni

(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 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 de bolsa de estudos 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.
•

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

Local e data: ____________________________, _______ de _____________________________de 20______.

______________________________________
Assinatura do declarante
(Reconhecer assinatura em Cartório)

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO
Eu, _______________________________________, RG nº _______________, CPF ______________________
declaro sob as penas da lei , para comprovação de informações para Bolsa de Estudo, que o patrimônio
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):
DESCRIÇÃO

ANO MODELO

PLACA

RENAVAN

VALOR (R$)

OUTROS:
DESCRIÇÃO

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 de bolsa de estudos 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.
Por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente.

Local e data: ____________________________, ______ de _________________________de 20____.

_______________________________________
Assinatura de um integrante
do grupo familiar maior de 18 anos
(Reconhecer assinatura em Cartório)

ANEXO V
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 das bolsas de estudo,
trabalho, pesquisa e extensão e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além das
medidas judiciais cabíveis. Autorizo a Comissão de Acompanhamento e Controle Social, 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 assinatura em Cartório)

ANEXO VI
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 das bolsas de estudo, trabalho, pesquisa e extensão e obrigam a imediata devolução dos valores
indevidamente recebidos, além das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a Comissão de Acompanhamento e
Controle Social 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 assinatura em Cartório)

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.

Eu, __________________________________________, CPF nº ____________, declaro sob as penas da lei, para
comprovação no Cadastro Socioeconômico de (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 das
bolsas de estudo, trabalho, pesquisa e extensão e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente
recebidos, além das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a Comissão de Acompanhamento e Controle Social ou
quem a Vice-Reitoria da UNOESC designar a confirmar e averiguar a informação acima.

Local e data: ____________________________, _____ de ___________________________de 20_____.

______________________________________
Assinatura do declarante
(Reconhecer assinatura em Cartório)

ANEXO VIII
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 os devidos fins, que ajudo financeiramente (nome da pessoa que recebe Ajuda) ............................................
............................................, com o valor 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 das bolsas de estudo, trabalho, pesquisa e extensão e obrigam a imediata devolução dos valores
indevidamente recebidos, além das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a Comissão de Acompanhamento e
Controle Social 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 assinatura em Cartório)

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE CONTA CORRENTE E/OU POUPANÇA

Eu, ______________________________________________________, inscrito no CPF sob o nº
________________, portador do RG nº _________________________, residente e domiciliado na Rua (Av.)
_________________________________________________________, declaro para fins de comprovação de
informações para Bolsa ProUni, que:
( )Eu e meu grupo familiar não possuímos conta corrente e/ou poupança.
( ) Eu e meu grupo familiar possuímos somente as contas bancárias relacionadas abaixo:

Titular

Tipo conta

Banco

Nº da conta

Declaro ainda que o 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 das
bolsas de estudos, além das medidas judiciais cabíveis.
Autorizo a Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do ProUni, para averiguar a
informação acima.

Local e data, _______________________, _____ de ________________________de 20___.

Assinatura do declarante: _______________________________________.

ANEXO X
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR

Eu, ______________________________________________________, inscrito no CPF sob o nº
________________, portador do RG nº _________________________, residente e domiciliado na Rua (Av.)
_________________________________________________________, declaro para fins de comprovação de
informações para Bolsa ProUni, que NÃO sou portador de diploma de nível superior.
Declaro ainda que o 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 das
bolsas de estudos, trabalho, pesquisa e extensão e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente
recebidos, além das medidas judiciais cabíveis.
Autorizo a Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do ProUni, para averiguar a informação acima.

Local e data,________________________,______ de _____________________de 20_____.

Assinatura do declarante: _______________________________________.
(Reconhecer assinatura em Cartório)

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE CASA CEDIDA

Eu,

_______________________________________,

RG__________________,

estado

civil____________________,

CPF

nº

residente

____________________
e

_____________________________________________________________________,

domiciliado

na

Rua

município

de

_________________________________, declaro sob as penas da lei, para comprovação no Prouni, que sou
proprietário do imóvel situado na rua/av:________________________________________________, nº
____________, município de _____________________________________, o qual é cedido para a família do
estudante ________________________________, ficando os mesmos responsáveis apenas pelos pagamentos de
água e energia elétrica.
Declaro que os dados acima apresentados são verdadeiros 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 das
bolsas de estudo, além das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a Comissão de Acompanhamento e Controle
Social ou quem a Vice-Reitoria da UNOESC designar e averiguar a informação acima.

Local e data: ____________________________, _____ de ______________de 20___.

________________________________________
Assinatura do proprietário cedente do imóvel
(Reconhecer assinatura em Cartório)

