Solicitação de
Bolsa Auxílio por
parte do Discente

•

Para solicitar uma bolsa auxílio, acesse o link BOLSAS> SOLICITAÇÃO DE
BOLSAS>SOLICITAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO:

Selecione o Tipo de “Bolsa desejada”, marque em “Eu li e
compreendi as instruções e prazos informados acima” e clique em
“CONTINUAR”:

Preencha o formulário de SOLICTAÇÃO DE BOLSAS :

No item “Documentos a serem enviados”
Escolha o(s) arquivo(s) e clique em Anexar Arquivo.

•

O estudante poderá (deverá) anexar TODOS os documentos comprobatórios
em um Arquivo Único, conforme ordem abaixo):
1. Documentos de identificação do estudante e de todos os membros do grupo familiar
a) Quadro de composição do grupo familiar, anexo III
b) Documento de identificação com foto e CPF dos componentes do grupo familiar elencados no
quadro de composição familiar
b.1) Para menores de 18 anos, caso não possua carteira de identidade (documento de
identificação com foto), é necessária a cópia da certidão de nascimento
c) Certidão de casamento ou declaração de união estável, assinada pelo casal conforme o
modelo disponível no Anexo IV, (para pais/responsável legal ou estudante casado ou em
situação de união estável)
d) Em caso de divórcio (dos pais/responsável legal ou estudante) certidão de casamento
averbada
e) Caso os pais/responsáveis ou cônjuge sejam falecidos, é necessário apresentar certidão de
óbito

f) Nos casos em que os responsáveis legais não são os pais do estudante, é necessário
apresentar a sentença judicial que comprove a guarda, a tutela ou a curatela
g) Caso o estudante e/ou componente do grupo familiar receba algum benefício social (Bolsa
Família, Benefício de Prestação Continuada – BPC ou Seguro Desemprego), apresentar cópia
do extrato bancário que comprove o recebimento do benefício
h) Caso o estudante receba pensão alimentícia anexar comprovante judicial ou em caso de
acordo informal entre as partes apresentar declaração do valor, conforme o modelo disponível
no Anexo V
i) No caso de doença crônica e/ou deficiência na família anexar atestado médico com
Classificação Internacional de Doenças- CID
j) No caso do estudante possuir gastos com moradia (aluguel ou financiamento) apresentar
comprovante deste gasto
k) Comprovante de residência conforme especificado no item 2
l) Declaração de gastos com transporte, Anexo VI

2. Documentação de comprovação de moradia do estudante, conforme o caso

a) casa própria: cópia da conta de água, de luz ou de telefone (em nome de pessoa
elencada no grupo familiar)

b) casa financiada: cópia do último recibo, (comprovante) de pagamento ou do extrato
atualizado que comprove o pagamento e cópia da conta de água, de luz ou de telefone (em
nome de pessoa elencada no grupo familiar)

c) casa alugada: cópia do recibo do último aluguel ou
contrato e cópia da conta de água, de luz ou de telefone; (em nome de pessoa
elencada no grupo familiar)

d) moradia cedida ou em nome de terceiros: declaração assinada pelo proprietário do
imóvel onde o estudante reside, (modelo de declaração no Anexo VII) e cópia da conta de
água, de luz ou de telefone

3. Documentos para comprovação de renda familiar mensal (referente a todas as
atividades remuneradas desempenhadas pelo grupo familiar)
a) Trabalhador Assalariado

a.1) Cópia do Contracheque atualizado ou
a.2) Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), com as
páginas de identificação, da qualificação civil, do último
contrato de trabalho registrado, da página seguinte, da
página da última alteração de salário e da página
seguinte. Deve constar valor atualizado

b) Produtor Rural ou Agrícola

b.1) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF (referente ao último exercício) acompanhada do
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil, ou
b.2) Declaração de Imposto de Renda Pessoa JurídicaIRPJ (referente ao último exercício);
b.3) Declaração Comprobatória de Percepção de
Rendimentos (DECORE), fornecida por contador
inscrito no CRC; ou
b.3) Declaração Comprobatória de Percepção de
Rendimentos (DECORE), fornecida por contador
inscrito no CRC; ou

c) Aposentado ou Pensionista

c.1) Extrato atualizado de pagamento de benefício (emitido pela Previdência Social) que
poderá
ser
emitido
por
meio
de
consulta
no
endereço:
https://meu.inss.gov.br/central/index.html

c.2) Extrato bancário que especifique a data e valor integral do benefício

d) Autônomos e Profissionais Liberais

d.1) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do
Brasil; ou
d.2) Declaração de renda Autônomo e Profissional Liberal (Anexo VIII) acompanhada da
cópia da CTPS, com a página de identificação, qualificação civil, do último contrato de
trabalhador registrado e da página seguinte, da página da última alteração de salário
e da página seguinte

1.Proprietários
de
Empresas
Empreendedores Individuais

ou

e.1) Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ do último ano base; ou

e.2) Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE), devidamente
assinada por contador inscrito no CRC, contendo: os valores referentes a pró-labores
auferidos nos últimos seis meses; valores relativos a lucros e/ou dividendos recebidos
no exercício em curso e no anterior.

e.3) Microempreendedor individual: cópia da Declaração Anual do Simples Nacional.

2.Rendimentos de aluguel ou arrendamento
de bens móveis e imóveis

f.1) Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório que
contemple o último recibo de aluguel no período.

ou

g.1) Declaração de não exercício de atividade
remunerada (conforme Anexo IX), acompanhada da
cópia da CTPS, com a página de identificação,
qualificação civil, do último contrato de trabalho
registrado e da página seguinte, da página da última
alteração de salário e da página seguinte.

Seguro

h.1) Comprovante de recebimento do benefício
onde conste o valor do mesmo.

3.Estagiário remunerado
e/ou bolsista

i.1) Cópia do contrato/Termo de compromisso de
estágio, onde conste o valor recebido;

1.Desempregado
trabalhador do lar

2.Segurado do
Desemprego

i.2) Cópia do termo de concessão de bolsa, onde
conste o valor recebido.
4.Recebedores de Pensão j.1) Judicial: para componentes do grupo familiar
menores de 21 anos com pais falecidos ou
Alimentícia
separados (separação legalizada ou não): cópia da
decisão
judicial
determinando
o
pagamento/recebimento de pensão alimentícia;
j.2) Informal: para componentes do grupo familiar
menores de 21 anos com pais falecidos ou
separados (separação legalizada ou não):
declaração de recebimento de pensão alimentícia,
Anexo V.

Ao finalizar o preenchimento do formulário clique em
CADASTRAR.

•

3.4 Após finalizar o cadastro, o sistema gerará o comprovante
abaixo:

