
PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI

Documentos para Comprovação das Informações Socioeconômicas

SE ASSALARIADO

SE MEI

SE ESTAGIÁRIO

SE APOSENTADO OU 

PENSIONISTA

* Todas as declarações solicitadas possuem modelo disponível no site da Univille (exceto as Declarações Oficiais)

INTEGRANTE SEM RENDIMENTOS

Declaração emitida pelo Sindicato dos Produtores Rurais contendo o valor

BRUTO recebido mensalmente
SE PRODUTOR RURAL

COMPROVANTES DE 

RENDIMENTOS DOS 

INTEGRANTES DO 

GRUPO FAMILIAR

Cópia do Balanço Financeiro
Cópia do Contrato Social acompanhado da alteração mais recente;

SE TRABALHADOR 

INFORMAL

Cópia do Termo de Compromisso de Estágio, indicando o valor menal recebido

Declaração* constando o valor da pensão alimentícia, com assinatura de quem

paga reconhecida em cartório;
Extratos bancários dos últimos três meses ou folha de pagamento de discrimine

o valor pago/recebido

SE RECEBE PENSÃO 

ALIMENTÍCIA

SE PROPRIETÁRIO DE 

EMPRESA ATIVA

COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Cópia do protocolo de baixa em uma das esferas: municipal, estadual ou

federal;
SE PROPRIETÁRIO DE 

EMPRESA INATIVA

Cópia da Declaração Anual do Simples Nacional do MEI - DASN - SIMEI

COMPROVANTE DE ESTADO CIVIL

CARTEIRA DE TRABALHO

Declaração* de Isenção de Imposto de Renda, com assinatura reconhecida em

cartório

IMPOSTO DE RENDA

Cópia do comprovante de encerramento de matrícula em IES pública, quando

for o caso

Cópia do Laudo médico atestando a deficiência, quando for o caso.

Declaração* de patrimônio, com assinatura reconhecida em cartório, no caso

dos bens não constarem na Declaração de Imposto de Renda

COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E DE BENS DO 

GRUPO FAMILIAR

Conforme consta na Portaria Normativa MEC nº 1, de 2 de janeiro de 2015, poderão ser solicitados quaisquer outros

documentos que, eventualmente forem julgados necessários à comprovação das informações prestadas pelo estudante,

referentes a este ou ao grupo familiar. 

Cópia do contrato de aluguel em vigor, com assinatura do proprietário do

imóvel reconhecida em cartório
Declaração* do proprietário do imóvel confirmando a residência, com

assinatura reconhecida em cartório, no caso de imóvel cedido

Cópia da conta de água, gás, energia elétrica ou telefone

Declaração* que não possui renda (com assinatura reconhecida em cartório

para maiores de 18 anos) 

Declaração* que não possui Carteira de Trabalho, com assinatura reconhecida

em cartório

Cópia dos 6 (seis) últimos demonstrativos de pagamento

(holerites/contracheques)

Original e Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social

Cópia da Certidão de Casamento
Declaração* de União Estável

Comprovantes de recebimento de aposentadoria ou pensão contendo o valor

BRUTO recebido. 

Cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica de Inatividade.

Cópia das Notas fiscais de vendas de produtos dos últimos 6 (seis) meses;

Extratos bancários dos últimos três meses

Cópia de decisão judicial determinando o pagamento de pensão alimentícia;

Declaração* de rendimentos com média dos últimos 6 (seis) meses, com

assinatura reconhecida em cartório;

Cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física acompanhada do

recibo de entrega à Receita Federal do Brasil;

Cópia do RG e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Cópía da Certidão de Nascimento (para quem não possuir RG)

Cópia dos 3 (três) últimos demonstrativos de pagamento;

Cópia do comprovante de separação ou divórcio, ou certidão de óbito, quando

for o caso.

Cada candidato deve analisar os documentos solicitados e apresentar somente os que condizem com a situação

socieoeconômica do seu grupo familiar

Cópia do comprovante dos períodos letivos cursados em escola pública

(histórico e certificado)
Comprovante de percepção de bolsa de estudo integral durante todo o ensino

médio cursado em instituição privada, quando for o caso


