
 

 

A Secretaria de Estado da Educação (SED), em atendimento à Portaria nº 567 de 04/02/2020, divulga 

o cronograma dos procedimentos relativos às bolsas de graduação do Programa de Bolsas 

Universitárias de Santa Catarina – UNIEDU/2021: 

 

 

 

 

 

 

De 01/07 a 23/08 

Módulo ALUNOS aberto para: 

• Novos Cadastros - realização do primeiro cadastro do estudante; 

• Recadastros - atualização de cadastro para alunos que já tiveram cadastros em semestres 

anteriores; 

• Validação da Bolsa já recebida para o Segundo Semestre - atualização dos cadastros e 

inserção dos documentos. Obrigatório para validação da bolsa UNIEDU no segundo semestre 

aos estudantes que receberam bolsa anual no primeiro semestre/2021; 

• Consultas e Assinaturas (Impressão de Cadastro, Aceite/CAFE e Recibos Mensais). 

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

• Consultas e análises das Inscrições - início dos procedimentos de análise dos cadastros e 

documentos - Informações aos estudantes sobre as correções que se fizerem necessárias. 

De 02/09 a 08/09 

Módulo ALUNOS aberto para: 

• Alterações no Cadastro e/ou correção nos documentos de acordo com o solicitado pela IES; 

• Validação da Bolsa já recebida para o Segundo Semestre - atualização dos cadastros e 

inserção dos documentos. Obrigatório para validação da bolsa UNIEDU no segundo semestre 

aos estudantes que receberam bolsa anual no primeiro semestre/2021 (último período); 

• Consultas e Assinaturas (Impressão de Cadastro, Aceite/CAFE e Recibos Mensais). 

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

• Consultas e análises das Inscrições - Orientação aos estudantes sobre a obrigatoriedade de 

regularização das pendências sob pena de cancelamento da bolsa para o segundo semestre. 

Bolsas UNIEDU 2/2021 

Cronograma e Lista de 

Documentos 

ATENÇÃO: Os alunos que realizarem o procedimento de renovação da bolsa de forma correta, 

entre os dias 01/07/2021 a 23/07/2021, terão os seus percentuais de bolsa concedido na 

mensalidade de agosto/2021, retroativo a julho/2021. 

 

ATENÇÃO: Sugerimos o agendamento de horário para a validação da documentação de 

Bolsas. Agenda disponível no MENTOR do aluno.  

Você deve validar os seus documentos na secretaria acadêmica de Forma Presencial ou pelo Meet. 

 

https://mentor.unidavi.edu.br/unidaviSecurityG5/?pcaes=a205de9c60d3992e6296830743168a74


 

Divulgação dos Resultados 

 
De 09/09 a 28/10 

Módulo INSTITUIÇÃO aberto para: 

• Rodada única de Concessões (de acordo com a disponibilidade de Recursos Financeiros da 

instituição), Consultas e Ajustes. 

Módulo ALUNOS aberto para: 

• Consultas e Assinaturas (Impressão de Cadastro, Aceite/CAFE e Recibos Mensais). 

 

 

Lista de Orientações 

Documentos e Declarações 

 
 

1. Comprovante da Renda Familiar: 

 
 

a) Para todos os integrantes do grupo familiar: Imposto de Renda completo do exercício atual 

com o recibo de entrega. Verificar se é isento no link 

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

 

b) Se assalariado:  

 

• As 3 últimas folhas de pagamento no caso de renda fixa; 

• As 6 últimas folhas de pagamento quando houver variação na renda. 

 

c) Se Estagiários: 

 

• Termo de Compromisso de Estágio (TCE) com o valor discriminado ou; se não constar 

valor no contrato apresentar a Declaração da Empresa informando o valor. 

 

d) Se Profissional Liberal: 

 

• Decore – Declaração Comprobatória de Rendimentos, fornecida por Contador. 

 

e) Se autônomo ou trabalhador eventual (Bicos): 

 

• Anexar  Declaração de Renda Autônoma ou Trabalhador Eventual (Bicos)      

 

 

 

 

 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
https://siteunidavi.s3-sa-east-1.amazonaws.com/2020/3/declaracoes/Declaracao+de+Renda+Autonoma+ou+Trabalhador+Eventual+(+Bicos).pdf


                

 

f) Se aposentados, pensionistas ou beneficiários de auxílio doença do INSS, assim como 

qualquer outro instituto de previdência pública ou privada: 

 

• Anexar Extrato de pagamento de benefícios (INSS) atualizado; 

• Declaração de não Atividade Remunerada 

 

 

g) Se Microempreendedor Individual – MEI: 

 

• Anexar Relatório mensal das receitas brutas – Últimos 3 meses.  

h) Se proprietário ou sócio de empresas: 

 

• Anexar Declaração Imposto de renda pessoa física e jurídica atualizado; 

• Três últimos pró-labore; 

• Declaração de Inatividade expedida pela Receita Federal, (em caso de a empresa 

encontrar-se sem atividade). 

 

i) Se agricultor: 

 

• Anexar Declaração do Sindicato Rural (caso for filiado); 

• Demonstrativo do bloco de notas dos últimos 12 meses emitido na Secretaria de 

Agricultura do Município. 

 

j) Se possuir rendimentos provenientes de aluguel: 

 

• Anexar Declaração de locação ou Cópia do contrato de Aluguel. 

 

k) Se recebe pensão alimentícia: 

 

• Anexar Declaração de Pensão Alimentícia; 

• Cópia da decisão judicial que determina o valor; (quando houver). 

 

l) Se não exerce atividade remunerada (Exclusivamente para maiores de 14 anos): 

 

• Anexar  Declaração de não Atividade Remunerada 

 

 

2. Comprovante do número de pessoas do grupo familiar: 
 

a) RG e CPF ou Carteira de motorista ou Certidão de nascimento para os menores de idade que 

não possuem RG; 

 

b) Certidão de casamento ou Declaração de união estável do acadêmico e/ou pais ou 

responsáveis. 

 

c) Em caso de divórcio, anexar comprovante de separação ou divórcio; em caso de óbito, anexar 

certidão de óbito, comprovando a não inclusão da pessoa no grupo familiar; e termo de 

guarda, curatela ou tutela caso se encontre nesta situação. 
 

 

 

 

 

 

https://siteunidavi.s3-sa-east-1.amazonaws.com/2020/3/declaracoes/Declaracao+de+Nao+Atividade+Remunerada.pdf
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-mei/declaracao-anual-de-faturamento/imagem/relatorio-mensal-das-receitas-brutas.pdf/view
https://siteunidavi.s3-sa-east-1.amazonaws.com/2020/3/declaracoes/Declaracao+de+locacao+(Aluguel).pdf
https://siteunidavi.s3-sa-east-1.amazonaws.com/2020/3/declaracoes/Declaracao+de+Nao+Atividade+Remunerada.pdf
https://siteunidavi.s3-sa-east-1.amazonaws.com/2021/2/Declaracao+de+Uniao+Estavel.pdf


 

 

3. Comprovante do Tipo de Moradia (anexar conforme a sai 

situação): 
 

a) Se Financiado: Contrato de consórcio e/ou financiamento habitacional; 

b) Se Alugada: Contrato de aluguel ou Declaração de locação (Aluguel) 

c) Se Cedida: Declaração de Moradia Cedida 

d) Se Própria: Escritura ou IPTU. 

 

 

4. Comprovante(s) dos Bens do Grupo Familiar: 
(Documentos de comprovação do patrimônio familiar (considerando somente o valor já quitado dos 

bens) e/ou do patrimônio empresarial equivalente a participação do integrante do grupo familiar no 

patrimônio líquido da empresa, que foi declarado no ‘’Valor dos Bens do Grupo Familiar’’ na 

inscrição do UNIEDU). 

 

a) Relatório do grupo familiar que conste o valor de cada bem; Relatório de Bens do Grupo Familiar 

 

b) Escrituras ou IPTU;  

 

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

 

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

 

e) Balanço Patrimonial. 

 

5. Comprovante de residência no Estado de Santa Catarina há no 

mínimo 2 anos: 
(Conforme Portaria 61/SED/2021, São considerados comprovantes de residência: I - 

notificação do Imposto de Renda do último exercício ou recibo da declaração referente ao 

exercício em curso; II - contrato de locação em que figure como locatário; III - conta de luz, 

água, gás ou telefone). 

 

a) Anexar comprovante de residência que compreenda obrigatoriamente o período de 2 anos. 

Exemplo:  junho/2019, junho/2020 e junho/2021.  

 

6. Comprovante de despesa familiar com doença crônica: 

 
a) Anexar Documento médico que comprove a doença crônica;  

b) Anexar Declaração informando o valor gasto no último mês no tratamento da doença crônica, 

anexando as notas fiscais comprovando os gastos. 

 

7. Comprovante da Deficiência ou Invalidez Permanente: 
(Somente para aluno que declarou Deficiência ou Invalidez Permanente) 

a) Anexar Comprovante atestando a deficiência ou invalidez permanente.  

 

 

 

 

 

 

https://siteunidavi.s3-sa-east-1.amazonaws.com/2020/3/declaracoes/Declaracao+de+locacao+(Aluguel).pdf
https://siteunidavi.s3-sa-east-1.amazonaws.com/2020/10/documentos_bolsa/Declaracao+de+Moradia+Cedida.pdf
https://siteunidavi.s3-sa-east-1.amazonaws.com/2021/2/Relatorio+de+Bens+do+Grupo+Familiar.pdf


 

 

8. Comprovante de Despesa Familiar Mensal, com Educação Paga, 

para outro membro do grupo familiar: 
 

a) Anexar Comprovante de pagamento do Boleto bancário da última mensalidade.  

(O valor cadastrado no UNIEDU deve ser o mesmo valor dos comprovantes anexados)  

 

 

9. Comprovante de despesa Familiar mensal para estudo, com 

Transporte Coletivo:  
(Somente para quem declarou no cadastro que possui este tipo de despesa) 

a) Anexar Comprovante de pagamento atualizado do gasto com transporte coletivo ou 

declaração que comprove o valor mensal.  

 

10. Documento(s) do Ensino Médio: 
 

a) Anexar Histórico escolar do ensino médio emitido pela escola; 

b) Para os alunos que concluíram o Ensino Médio em escola PRIVADA, apresentar declaração da 

escola comprovando percentual concedido. 

 

11. Histórico Escolar de Graduação OU Atestado de Matrícula 

(Ingressantes/Não Bolsistas 2/2021): 
 

a) Anexar Histórico de graduação ou certidão de matricula e frequência do 2/2021 (Retirar 

documento no mentor). 

 

12.  Histórico Escolar de Graduação OU Boletim acadêmico (Bolsistas 

semestre anterior): 
 

a) Anexar Histórico de graduação ou boletim de notas e frequência do 1/2021. (Retirar 

documento no mentor). 

 

13.  Comprovante de participação em Projeto Social com Visão 

Educativa: 
(Obrigatório para quem recebeu Bolsa do Art. 170 Estudo no semestre anterior) 

 

a) Modelo disponível no sistema UNIEDU, devendo coletar a assinatura no setor de extensão da 

IES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mentor.unidavi.edu.br/unidaviSecurityG5/?pcaes=a205de9c60d3992e6296830743168a74
https://mentor.unidavi.edu.br/unidaviSecurityG5/?pcaes=a205de9c60d3992e6296830743168a74


 

 

 

14.  Comprovante de participação em Pesquisa/Extensão: 
(Obrigatório para quem recebeu Bolsa de Pesquisa no semestre anterior) 

  

a) Anexar documento comprovando realização do Projeto de Pesquisa/Extensão, assinado pelo 

responsável na IES disponível no setor de extensão. 

 

 

15.  Comprovante de participação no Projeto de Intervenção 

PROESDE: 
(Obrigatório para quem recebeu Bolsa do PROESDE no semestre anterior) 

  

a) Anexar documento comprovando a participação do Projeto de Intervenção PROESDE, 

assinado pelo responsável na IES disponível no setor de extensão. 

 

16.  Documentos de identificação do estudante: 
 

a) Anexar Carteira de Identidade (ID) ou certidão de nascimento; Cadastro Pessoa Física (CPF); 

e para estrangeiros, anexar Registro Nacional Migratório (RNM). 

 

 

17.  Termo de adesão ao programa e projetos de extensão de caráter 

social:  
 

a) Baixe o Termo, preencha de acordo com o solicitado, assine e digitalize para inserção no 

sistema.  

 

 

 

 

Em caso de dúvidas após o preenchimento do Cadastro UNIEDU e inclusão 

dos documentos, faça contato através de: 

 

-  WhatsApp: 47- 3531-6015 

-  E-mail: sae@unidavi.edu.br 

- Acesse o seu mentor e agende um horário. 

 

https://siteunidavi.s3-sa-east-1.amazonaws.com/2021/3/Modelo_Termo+de+adesao_12021.pdf
mailto:sae@unidavi.edu.br
https://mentor.unidavi.edu.br/unidaviSecurityG5/?pcaes=a205de9c60d3992e6296830743168a74

