LISTA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DO CADASTRO DO PROUNI
Comparecimento na SAE dos alunos pré-selecionados: 26/06/2006 à 14/07/2006
1 DOS INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR:
a) Cópia do RG - Carteira de Identidade;
b) Cópia do CPF - Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda;
c) Cópia da Certidão de Nascimento dos integrantes do grupo familiar que não possuem RG e CPF;
d) Cópia da certidão de casamento ou declaração quando se referir à união estável;
e) Cópia da certidão de separação ou divórcio seja do acadêmico ou dos pais;
f) Certidão de óbito, no caso de um deles não constar do grupo familiar do candidato;
g) Cópia do termo de guarda, tutela ou curatela, caso encontrar-se nesta situação.
2 DA RENDA MENSAL DO GRUPO FAMILIAR:
a) Em caso de desemprego: apresentar carteira de trabalho, cópia da página onde há a identificação (foto) e da baixa do
último emprego. A próxima página deverá estar em branco. Ex.: última baixa está na página 12, tirar cópia também da
página 13.
b) Não exercício de atividade remunerada: preencher declaração que não exerce atividade remunerada*, caso exista
algum membro do grupo familiar que se encontre nesta situação.
c) Recebimento de seguro-desemprego: cópia da rescisão do contrato e comprovante de recebimento fornecido pela
Caixa Econômica Federal;
d) Em caso de recebimento de pensão alimentícia*: apresentar sentença judicial ou declaração constando o valor e data
do recebimento com assinatura do pagante.
e) Em caso de aposentadoria, pensão ou benefício social: último comprovante de recebimento com identificação do
benefício e do beneficiário.
f) Se estagiário, monitor, bolsista de trabalho, extensão ou pesquisa: apresentar o respectivo contrato ou comprovante do
recebimento da bolsa.
g) Se assalariado: apresentar o contracheque (folha de pagamento) dos últimos 03 (três) meses, carimbado e assinado
pela empresa.
h) Se sócio-proprietário de empresa: comprovante de pró-labore e contrato social, bem como declaração completa do
último Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica (com faturamento anual e percentual de participação da Empresa).
Observação: Se a empresa estiver INATIVA, apresentar declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica; se estiver
CANCELADA, apresentar Baixa do CNPJ através da Receita Federal ou Junta Comercial.
i) Se trabalhador autônomo ou profissional liberal: guias de recolhimento de INSS dos três últimos meses, compatíveis
com a renda declarada, ou Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos – DECORE, original, dos três
últimos meses, feita por contador ou técnico contábil inscrito no CRC.
j) Se trabalhador do mercado informal, bicos ou outros rendimentos*: apresentar declaração com a atividade desenvolvida,
constando o rendimento médio dos últimos três meses.
k) Se produtor rural: Declaração do Sindicato Rural, especificando a atividade desenvolvida, constando valor médio
ganho. Caso produzir em ‘terras arrendadas’, cópia do contrato de arrendamento. Apresentar declaração de renda de
agricultor* somente se não for filiado ao Sindicato.
l) Se houver rendimentos auferidos de patrimônio: contrato de locação do imóvel ou declaração do locatário, constando
em ambos o valor mensal do aluguel, com endereço completo do imóvel, CPF e telefone;
m) Renda agregada* (ajuda de pessoa(s) que não pertence ao grupo familiar): Declaração, constando nome, CPF e
endereço do pagante, bem como o valor mensal.
3 DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA:
a) É obrigatória a apresentação da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) – Completa – do último ano
base declarado, com o comprovante de entrega, de todos os integrantes do grupo familiar, respeitando a Tabela
Progressiva do Imposto de Renda, conforme determinado pela Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) e
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica da Empresa, caso for proprietário ou sócio-cotista de empresa.
b) Caso não declarar IRPF, apresentar Declaração Anual de Isento.
4 DOS BENS PATRIMONIAIS DO GRUPO FAMILIAR:
a) IPTU e/ou ITR, documento do carro(s), moto(s), terreno(s) ou qualquer outro bem patrimonial;
b) Declaração de bens*: Esta declaração é obrigatória e deve ser preenchida uma única vez por Grupo Familiar, além dos
documentos solicitados no item 4-a.
c) Caso não exista bens no Grupo Familiar, apresentar Declaração que não possui bens*
5 GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL OU FINANCIAMENTO DE MORADIA:

a) Aluguel Residencial: contrato de locação com a Imobiliária; caso não haja esta, apresentar contrato de locação com
dados do locador e locatário. O recibo de pagamento também é obrigatório em ambos os casos. Se o aluguel for dividido
com outras pessoas, anexar, além do contrato e recibo, declaração de divisão de aluguel* assinada pelos demais
inquilinos, informando o valor pago individualmente, com nome e telefone da(s) pessoa(s) que com quem está dividindo o
aluguel.
b) Financiamento Residencial: recibo da última parcela paga.
c) Casa cedida: apresentar declaração de casa cedida*, indicando o endereço completo, CPF e telefone do locador.
6 GASTOS COM TRANSPORTE COLETIVO COM EDUCAÇÃO:
a) Recibo ou comprovante do último pagamento, com respectivo nome e carimbo da empresa de transporte.
7 DESPESA COM DOENÇA CRÔNICA E TRATAMENTO CONTÍNUO DE SAÚDE:
a) Laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto no 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, com redação alterada pelo Decreto nº 5.296, 2 de dezembro de 2004, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença, quando for o caso;
b) Receituário legível, indicando a medicação de uso contínuo ou a prescrição do uso de aparelho.
c) Recibos de pagamentos de terapias, notas fiscais atualizadas ou orçamentos de farmácias da medicação prescrita.
8 GASTOS COM EDUCAÇÃO:
a) Aluno matriculado na UNIDAVI: não precisa trazer comprovante de pagamento de mensalidade;
b) Aluno que possui irmão(s) estudando na UNIDAVI: comprovante da última mensalidade do(s) irmão(s).
c) Alunos matriculados em outra IES: comprovante da última mensalidade.
9 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA:
a) Apresentar sentença judicial ou declaração de pagamento de pensão alimentícia* assinada pelo beneficiário, constando
o valor e data do pagamento com respectiva assinatura.
10 OUTROS DOCUMENTOS:
a) Comprovante da última fatura de água, energia elétrica, telefone e condomínio;
b) Se o aluno for calouro, deverá apresentar cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio (2º grau);
c) Se o aluno for professor da educação básica, trazer comprovante de efetivo exercício do Magistério da Educação
Básica, integrando o quadro de pessoal permanente de instituição pública, quando for o caso;
d) Comprovante de percepção de bolsa de estudo integral durante todo o ensino médio cursado em instituição privada,
quando for o caso.
e) Documento comprobatório da origem afro-descendente e indígena.
11 DECLARAÇÕES QUE DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE APRESENTADAS PELO ACADÊMICO:
a) Declaração que não possui Graduação;
b) Declaração que não cursa Graduação e Pós-Graduação ao mesmo tempo;
c) Declaração de não recebimento de Auxílio Financeiro;
Estes modelos de Declarações estão disponíveis na Internet, na página www.sae.unidavi.edu.br
12 OUTROS MODELOS DE DOCUMENTOS DISPONÍVEIS NA INTERNET:
a) Declaração de bens;
b) Declaração de renda de agricultor;
c) Declaração de casa cedida;
d) Declaração de divisão de aluguel;
e) Declaração de pagamento de pensão alimentícia;
f) Declaração de recebimento de pensão alimentícia;
g) Declaração que não exerce atividade remunerada;
h) Declaração de trabalhador do mercado informal (bicos);
i) Declaração de renda agregada;
j) Declaração que não possui bens.
Parágrafo Único: Quaisquer outros documentos que o coordenador ou representante do PROUNI eventualmente julgar
necessário à comprovação das informações prestadas pelos candidatos, inclusive contas de gás, condomínio, faturas de
cartão de crédito, extratos bancários, extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

13 ORDEM DA DOCUMENTAÇÃO
a) documentos do acadêmico;
b) documentos do pai/padrasto/cônjuge/companheiro;
c) documentos da mãe/madrasta/cônjuge/companheira;
d) documento s do irmão/filho/enteado;
e) documentos da irmã/filha/enteada;
f) documentos do avô;
g) documentos da avó;
h) documentos do tio;
i) documentos da tia;
j) documentos dos demais integrantes do grupo familiar (identificar grau de parentesco);
k) documento dos bens móveis (carro, moto...);
l) IPTU e/ou contrato de locação, condomínio;
m) energia elétrica;
n) água;
o) telefone;
p) outros.
Observação: a) Em todas as folhas da documentação dos integrantes do Grupo Familiar, deverá haver IDENTIFICAÇÃO
(Nome) e grau de parentesco, estes dados deverão ser citados no lado SUPERIOR DIREITO da folha xerocada. b) Os
documentos devem ser agrupados por integrante (não misturar CPF do aluno com Identidade da mãe e despesa médica
do pai, por exemplo). O correto é: O CPF do aluno deve estar com a Carteira de Identidade do mesmo e assim
sucessivamente.

