ANEXO I

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE E DOS MEMBROS DE SEU
GRUPO FAMILIAR
Para comprovação o aluno deverá apresentar somente um dos seguintes comprovantes
de identificação:
1. Carteira de Identidade fornecida pelos órgãos de segurança pública das Unidades da
Federação ou Certidão de nascimento (no caso de menores de 18 anos).
2. Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo, no prazo de validade.
3. Identidade Militar, expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para seus
membros ou dependentes.
4. Registro Nacional de Estrangeiros - RNE, quando for o caso.
5. Passaporte emitido no Brasil.
6. Carteira do Trabalho e Previdência Social - CTPS.
7. Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável;
8. Comprovante de separação ou divórcio dos pais, ou certidão de óbito, no caso de um
deles não constar do grupo familiar do candidato;
B) COMPROVANTES DE RENDIMENTOS DO GRUPO FAMILIAR
I - Para comprovação da renda devem ser apresentados documentos conforme o tipo de
atividade.
II - Para cada atividade, existe uma ou mais possibilidades de comprovação de renda.
III - Deve-se utilizar pelo menos um dos comprovantes relacionados.
1. ASSALARIADOS
 Três últimos contracheques, no caso de renda fixa.
 Seis últimos contracheques, quando houver pagamento de comissão ou hora extra.
 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à SRFB e da respectiva
notificação de restituição, quando houver.
 CTPS registrada e atualizada.
 CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso
de empregada doméstica.
 Extrato da conta vinculada do trabalhador no FGTS referente aos seis últimos
meses.
 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
2. 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 - IRPJ.
 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, pelo menos, da pessoa física e das
pessoas jurídicas vinculadas.
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 Notas fiscais de vendas dos últimos seis meses.
3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS
 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, quando for o caso.
 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver.
4. AUTÔNOMOS
 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, pelo menos.
5. PROFISSIONAIS LIBERAIS
 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 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, pelo menos.
6. SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS
 Três últimos contracheques de remuneração mensal.
 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver.
 Declaração de IRPJ.
 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, pelo menos, da pessoa física e das
pessoas jurídicas vinculadas.
7. 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.
 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
 Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório
acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos.
8. DESEMPREGADOS OU DO LAR:
 Cópia da baixa na Carteira Profissional;
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 Declaração emitida pela previdência comprovando que não possui vínculo
empregatício e que não recebe benefício;
 Declaração de próprio punho, com data atual, que não exerce atividade
remunerada, assinada por duas testemunhas (modelo na secretaria acadêmica).
OBS: Entende-se como renda brutal mensal familiar a soma de todos os rendimentos
auferidos por todos os membros do grupo familiar, composta do valor bruto de salários,
proventos, gratificações eventuais ou não, pensões, aposentadorias, benefício sociais,
comissões, pró-labore, outros rendimentos do mercado informal ou autônomo,
rendimentos auferidos do patrimônio, e outros.
C) COMPROVANTES DE MORADIA DO ESTUDANTE
Para comprovação o aluno deverá apresentar somente um dos seguintes comprovantes
de residência:
1. Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel).
2. 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.
3. 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.
D) COMPROVANTES DE DESPESAS FAMILIAR MENSAL COM EDUCAÇÃO (SE
HOUVER);
1. Comprovante do pagamento das mensalidades de curso (ensino fundamental, médio
ou superior), referente a outros dependentes da renda do grupo familiar
E) COMPROVANTES DE DESPESAS FAMILIAR MENSAL COM TRANSPORTE
PÚBLICO (SE HOUVER);
1. Comprovante de pagamento de despesas com transportes para deslocamento até a
Faculdade.
F) COMPROVANTES DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE DOENÇAS CRÔNICA
(SE HOUVER);
1. Comprovação por meio de laudo médico com validade máxima de 6 meses e ainda as
notas fiscais referentes às despesas mensais com medicação.
G) PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU QUE TIVER INVALIDEZ PERMANENTE;
1. Laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, nos termos do art.4º do
Decreto nº3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doenças, quando for o caso.
2. Documento do órgão previdenciário reconhecendo a invalidez permanente do candidato,
quando for o caso.

Obs: Será entendido como grupo familiar as pessoas pertencentes à mesma família,
que residam no mesmo endereço.
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