
 

 

PROUNI 

LISTA DE DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES 

 

1. DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS: 

• Link da declaração: Justificativa para Solicitação de Bolsa de Estudo 

• Link da Declaração: Declaração que não possui Graduação 

• Link da Declaração: Declaração que não está matriculado em Instituição 

Pública ou Gratuita 

 

2. COMPROVANTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, APRESENTAR CÓPIAS: 

A. Histórico escolar do Ensino Médio; 

B. Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

C. Caso o Candidato tenha cursado o Ensino Médio em escola particular – 

apresentar Declaração da Instituição, declarando ter sido Bolsista 

Integral. 

 

3. COMPROVANTE DO NÚMERO DE PESSOAS NO GRUPO FAMILIAR, 

APRESENTAR CÓPIAS: (Cópia separa de cada documento). 

A. RG e CPF ou Carteira de Motorista. Para os menores de idade que não 

possuírem RG, apresentar Certidão de Nascimento.  

B. Certidão de casamento ou Escritura Pública de União Estável.  

C. Em caso de divórcio, apresentar comprovante de separação ou divórcio. 

Em caso de óbito, apresentar certidão de óbito, comprovando a não 

inclusão da pessoa no grupo familiar, e termo de guarda, curatela ou tutela 

caso encontra-se nesta situação.  

 

4. COMPROVANTE DE RENDA FAMILIAR, APRESENTAR CÓPIAS: 

4.1 Para todos os integrantes do grupo familiar: 

• Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega.  

https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Justificativa+para+Solicitacao+de+Bolsa+de+Estudo.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Justificativa+para+Solicitacao+de+Bolsa+de+Estudo.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+que+nao+possui+Graduacao.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+que+nao+esta+matriculado+em+Instituicao+Publica+ou+Gratuita.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+que+nao+esta+matriculado+em+Instituicao+Publica+ou+Gratuita.pdf


 

 

• Se isentos, apresentar isenção através do link 

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

paginas/index.asp> 

4.2 Assalariados 

• As (03) três últimas folhas de pagamento no caso de renda fixa.  

• As (06) seis últimas folhas de pagamento quando houver variação na 

renda. 

4.3 Estagiário 

• 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.  

4.4 Profissional Liberal  

• Decore – Declaração Comprobatória de Rendimentos, fornecidas por 

contador. 

4.5 Autônomo ou trabalhador eventual (bicos) 

• Apresentar Declaração de renda autônoma/ Profissional Liberal ou Bicos 

4.6 Aposentados, pensionistas ou beneficiários de auxílio doença do INSS, 

assim como qualquer outro instituto de previdência pública ou privada 

• Apresentar extrato de benefícios (INSS) atualizado. 

• Declaração de não atividade remunerada 

4.7 Microempreendedor Individual – MEI 

• Apresentar Relatório mensal das receitas brutas dos últimos (03) meses. 

• Declaração anual do SIMEI - Simples Nacional. 

 

4.8 Proprietário de empresas  

• Anexar Declaração de Imposto de Renda pessoa física e jurídica 

atualizado.  

• (03) três últimos pró-labore.  

• Declaração de Proprietário de Empresa 

• Contrato Social da Empresa e a última alteração consolidada (caso 

houver). 

• Balanço Patrimonial atualizado.  

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

empresa encontrar-se sem atividade).  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+de+Renda+Autonoma++Profissional+Liberal+ou+Bico.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+de+nao+atividade+remunerada.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+de+nao+atividade+remunerada.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Relatorio+Mensal+das+Receitas+Brutas+MEI.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+de+Proprietario+de+Empresa.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+de+Proprietario+de+Empresa.pdf


 

 

4.9 Agricultor 

• Declaração do Sindicato Rural (caso for filiado).  

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

Secretaria de Agricultura do Município. 

4.10 Possuir rendimentos provenientes de aluguel 

• Apresentar Declaração de locação (Aluguel) ou cópia do contrato de 

aluguel.  

 

4.11 Recebe pensão alimentícia 

• Apresentar Declaração de Pensão Alimentícia 

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

4.12 Não exerce atividade remunerada (Exclusivamente para maiores de 14 

anos) 

• Apresentar Declaração de não atividade remunerada 

• Rescisão do contrato de trabalho (considerar somente a última rescisão 

ocorrida em até um ano).  

• Comprovante de recebimento de seguro desemprego (caso esteja 

recebendo).  

• Carteira de trabalho (Páginas: identificação frente e verso; último contrato 

de trabalho; página seguinte em branco). Caso não possua anexar 

Declaração que não possui carteira de trabalho 

 

5. DESPESAS COM MORADIA, APRESENTAR CÓPIAS: 

5.1 Financiada 

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

5.2 Alugada 

• Contrato de aluguel ou Declaração de locação 

• Último recibo de pagamento de aluguel, e em caso de divisão de aluguel, 

anexar Divisão de Aluguel 

5.3 Cedida 

• Apresentar Declaração de Moradia Cedida 

 

https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+de+locacao+(Aluguel).pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+de+Pensao+Alimenticia.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+de+nao+atividade+remunerada.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+de+nao+carteira+de+trabalho.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+de+locacao+(Aluguel).pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+de+Divisao+de+Aluguel.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+de+Moradia+Cedida.pdf


 

 

6. COMPROVANTE(S) DE RESIDÊNCIA DO GRUPO FAMILIAR 

ATUALIZADO, APRESENTAR CÓPIAS: 

A. Telefone 

B. Internet  

C. Água 

D. Luz 

 

7. COMPROVANTES DOS BENS DO GRUPO FAMILIAR, APRESENTAR 

CÓPIAS: 

7.1 Declaração de Bens - Declaração de bens 

• Escritura ou IPTU. 

• Contrato de compra e venda ou certificado de propriedade de veículos 

(Documento do veículo).  

7.2 Declaração de NÃO bens - Declaração que não possui bens 

 

8. COMPROVANTE DE DESPESA MENSAL COM PENSÃO ALIMENTÍCIA 

PAGA, APRESENTAR CÓPIAS: 

A. Certidão de nascimento ou RG do filho, CPF e RG do ex-cônjuge 

beneficiado com a pensão. 

B. Sentença judicial informando o valor a ser pago, caso não possua 

apresentar Declaração de Pensão Alimentícia. 

 

Em caso de perda ou roubo dos documentos listados acima, deverá ser 

apresentado o Boletim de Ocorrência. 

 

Em caso de dúvidas, faça contato através: 

WhatsApp: (47) 3531-6034 

E-mail: sae@unidavi.edu.br 

https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+de+Bens.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+que+nao+possui+bens.pdf
https://siteunidavi.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2022/1/declaracoes_prouni/Declaracao+de+Pensao+Alimenticia.pdf

