
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 

a) Comprovantes de renda do estudante e de familiares referentes ao mês de 
inscrição: 
Carteira de Trabalho: página da foto, frente e verso; página onde está registrado o 
último Contrato de Trabalho (se houver) e a página em branco subsequente; Caso o 
candidato e os familiares não tenham registro de trabalho na sua Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, apresentar página em branco; Páginas onde estejam contidas as 
alterações de salário e as anotações gerais, contracheque, recibos de benefícios, 
comprovante de imposto de renda, declaração de próprio punho para os profissionais 
informais ou desempregados; 
Contracheque (se houver). 
Declaração de Trabalhador Desempregado (Anexo III). 
Declaração de Trabalhador Rural (Anexo IV). 
Declaração de Trabalhador Autônomo (Anexo V). 
b) Comprovante de matrícula dos membros da família que estejam estudando; 
Para os familiares que estudam em instituições particulares, apresentar cópia do carnê 
ou recibo de pagamento. Para casos de estudantes bolsistas, apresentar declaração 
da instituição de ensino. 
c) Comprovante de residência em nome do estudante ou de seus pais ou dos 
responsáveis. No caso de comprovante em nome de responsáveis, que não seja um 
dos pais, este deverá ser acompanhado de documento e/ou declaração que esclareça 
a situação; 
d) Comprovante de todas as despesas (contas de água, energia elétrica, telefone, 
aluguel/ financiamento e condomínio) da família e assumidas pela família, referente ao 
mês anterior ou ao mês de inscrição; 
e) Comprovantes de tratamento de saúde (medicamentos, plano de 
saúde, receituários médicos, relatório médico e outros), em caráter opcional; 
f) Contrato de aluguel (para estudantes que passaram a residir no município do 
Campus, em virtude do curso), devidamente registrado em cartório ou atestado por 
servidor público; 
g) Comprovante de Recebimento ou Pagamento de Pensão Alimentícia ou Auxílio 
Financeiro (Anexo VI); 
h) Comprovante de participação em programas sociais (Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada, Auxílio Safra e outros); 
i) CPF e RG do estudante; 
j) RG ou Certidão de nascimento dos membros da família declarados no 
questionário socioeconômico. 
As fotocópias dos documentos originais deverão ser anexadas ao requerimento de 
inscrição e entregues na Coordenação de Assuntos Estudantis do Campus ou no 
Pólo de Apoio Presencial, conforme o caso. Outros documentos poderão ser 
solicitados, caso necessário. 
  




