
PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI 

Documentos para Comprovação das Informações Socioeconômicas 

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

do seu grupo familiar 

 

 
COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE 

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 
Cópia do comprovante de encerramento de matrícula em 
IES pública, quando for o caso 

 

        

 

 

 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E DE  BENS DO GRUPO 

FAMILIAR  

Imóvel Próprio: Cópia da conta de água, gás, energia elétrica 
ou telefone - atualizado  
Imóvel Alugado: Cópia do contrato de aluguel a t u a l , 
com assinatura do proprietário do imóvel reconhecida em 
cartório 
Imóvel Cedido: Declaração   do   proprietário   do   imóvel   
confirmando   a residência, conforme modelo disponível no 
site univille.br/bolsadeclaracoes, acompanhada de um 
documento de identificação  
Imóvel Financiado: Cópia do recibo de pagamento da última 
parcela ou extrato bancário que comprove o pagamento do 
financiamento. 

Declaração dos bens patrimoniais que o grupo familiar possui 
Declaração de que não possui bens patrimoniais conforme 
modelo disponível no site univille.br/bolsa-declaracoes 

 

COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO 

Cópia do RG e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
de todos os integrantes do grupo familiar 
Cópia da Certidão de Nascimento (para quem não possuir RG) 

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

 
COMPROVANTE DE ESTADO CIVIL 

Cópia da Certidão de Casamento 
Declaração de União Estável (em cartório) ou  
Declaração de Convivência Marital ou Não Marital, conforme 
modelo disponível no site univille.br/bolsa-declaracoes   
Cópia do comprovante de separação ou divórcio, ou certidão 
de óbito, quando for o caso. 

 

CARTEIRA DE TRABALHO 
  

Original e Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(Física e Digital) atualizada, folha de identificação com foto, da 
qualificação civil, registro do último contrato de trabalho 
assinado e da próxima página de contrato de trabalho em 
branco de todos os integrantes do grupo familiar maiores de 
16 anos.  
Declaração* que não possui Carteira de Trabalho, conforme 
modelo disponível no site univille.br/bolsa-declaracoes 

 
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA  

Cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física ano 
base 2020 exercício 2021, com todas as páginas inclusive o 
recibo de entrega 

Declaração de Isenção de Imposto de Renda, com assinatura 
reconhecida em cartório, conforme modelo disponível no site 
da  univille.br/bolsa-declaracoes   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPROVANTES DE 

RENDIMENTOS DOS 

INTEGRANTES DO 

GRUPO FAMILIAR 

 ASSALARIADO 

 

Cópia dos 6 (seis) últimos demonstrativos de pagamento 
(holerites/contracheques). 

  

PROPRIETÁRIO DE EMPRESA 

ATIVA 

Cópia dos 3 (três) últimos demonstrativos de pagamento; 
Cópia da declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 
(IRPJ) ano Base 2020 Exercício 2021, com todas as páginas, 
inclusive com o recibo de entrega.  
Cópia do contrato social da empresa juntamente com todas as 
alterações contratuais, quando for o caso.  
Cópia do balancete financeiro emitido pelo Contador da 
empresa  
 

 PROPRIETÁRIO DE EMPRESA 

INATIVA 

 

Cópia do protocolo de baixa em uma das esferas: 
municipal, estadual ou federal; 
Cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica de 
Inatividade. 

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

 TRABALHADOR 

INFORMAL 

Declaração de rendimentos com média dos últimos 6 
(seis) meses, com assinatura reconhecida em cartório; 
conforme modelo disponível no site univille.br/bolsa-
declarações 



Cópia do extrato bancário dos últimos três meses ou 
declaração de que não possua conta bancária, quando for o 
caso. 
 

ESTAGIÁRIO Cópia do Termo de Compromisso de Estágio, indicando o valor 
mensal bruto ou cópia do contracheque ou holerite ou folha de 
pagamento do mês. 

 
RECEBE PENSÃO 

ALIMENTÍCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO RECEBE PENSÃO 

ALIMENTÍCIA  

 

Cópia do extrato bancários discriminando com o valor 
recebido dos últimos três meses ou  
Cópia das folhas de pagamento do pagador que discriminem o 
valor da pensão dos últimos três meses ou 
Cópia de decisão judicial informando o valor a ser recebido 
como pensão alimentícia ou  
Declaração constando o valor da pensão alimentícia, com 
assinatura de quem paga reconhecida em cartório, conforme 
modelo disponível no site univille.br/bolsa-declaracoes 
   
 
Declaração de não recebimento de pensão alimentícia, 
conforme modelo disponível no site univille.br/bolsa-
declaracoes  
 

APOSENTADO,  
PENSIONISTA,  

BENEFICIÁRIO DE AUXÍLIO 
DOENÇA  

Comprovantes de recebimento de aposentadoria, pensão ou 
auxílio doença contendo o valor BRUTO recebido.  (Acessar 
site Meu INSS). 

 

SE PRODUTOR RURAL 

Cópia das Notas fiscais de vendas de produtos dos últimos 6 
(seis) meses; 
Declaração emitida pelo Sindicato dos Produtores Rurais 
contendo o valor BRUTO recebido mensalmente 

 INTEGRANTES SEM 
RENDIMENTOS 

Declaração que não possui renda (com assinatura 
reconhecida em cartório para maiores de 18 anos) 

AUXÍLIO DE PARENTES E 
AMIGOS 

No caso de o estudante residir sozinho e possuir sua própria 
renda e depender da ajuda dos pais/responsáveis ou de outra 
pessoa para se manter, ele deverá declarar essa(s) pessoa(s) 
como integrante(s) do seu grupo familiar, independente do 
grau de parentesco. 

ALUGUEL DE IMÓVEIS DO 
GRUPO FAMILIAR 

Cópia do contrato de locação vigente com a discriminação do 
valor recebido mensalmente a título de locação de bem 
imóvel. 
 

REDUÇÃO DE CARGA 
HORÁRIA E SUSPENSÃO DE 
CONTRATO DE TRABALHO 
(LEI Nº 14.020/2020 

Cópia do Termo Aditivo de redução ou suspensão de jornada e 
salário expedido pelo empregador com a situação trabalhista 
atual. 
 
Cópia das últimas seis folhas de pagamento 

SEGURO-DESEMPREGO Cópia da rescisão de contrato 
Cópia do comprovante de requerimento ou recebimento de 
seguro-desemprego 

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


