
SEBBA – Setor de Bolsas e Benefícios / Divisão Financeira /UNIGRANRIO 

 

 
 

Prezado, 

De acordo com a Portaria Normativa nº 11 de 17/06/2013, o coordenador do PROUNI, poderá solicitar quaisquer outros documentos necessários à 
comprovação das informações prestadas pelo candidato, referente a este ou aos membros do grupo familiar. A apresentação de informações ou 

documentos falsos implicará a reprovação do estudante pelo coordenador do Prouni e sua exclusão definitiva do processo seletivo, sujeitando-o às 
penalidades previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7/12/1940 - Código Penal.   
O candidato a vaga do ProUni poderá ser convocado, por e-mail ou telefone, pela CPSA para esclarecimentos durante sua etapa de seleção, pelo 
cronograma do MEC. 
Para os membros do grupo familiar que não possuam renda própria, a relação de dependência deve ser comprovada por meio de documentos emitidos ou 
reconhecidos por órgãos oficiais ou pela fonte pagadora dos rendimentos de qualquer um dos componentes do grupo familiar. 
Caso o grupo familiar informado se restrinja ao próprio estudante, este deverá comprovar percepção de renda própria que suporte seus gastos, condizente 
com seu padrão de vida e de consumo, sob pena de reprovação. 
 
 

A apresentação dos documentos é obrigatória, para TODOS os integrantes do grupo familiar, inclusive o candidato. 

A falta de qualquer documento impedirá o recebimento da documentação para análise. 
 

NO ATO DA ENTREGA, ALÉM DAS CÓPIAS, TRAZER OS ORIGINAIS PARA CONFERÊNCIA. 
 

 

ENTREGAR CÓPIA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

Legenda de marcação da entrega dos documentos: X = Ok (documento entregue), F = Falta Documento. 
(   ) Formulário auxiliar de análise preenchida e assinada pelo solicitante; 

(   ) Declaração da renda Bruta Per Capta;       
(   ) O  membro do grupo familiar (maior) que não possuir renda própria, deverá entregar declaração de  dependência do responsável  
       financeiro, ambos deverão emitir declaração. 
(   ) Para o grupo familiar que possuir renda através do Programa bolsa família, deverá entregar a cópia do cartão do benefício e a cópia  
       do último comprovante de recebimento. 
(   ) Comprovante de inscrição no ENEM; 

(   ) Histórico escolar ensino médio(cópia), declaração conclusão ensino médio (original) e Diploma (cópia); 
(   ) Documento de identificação próprio e dos demais membros do grupo familiar; RG, Habilitação ou Funcional no prazo de validade; 

(   ) CPF de todos os membros do grupo familiar com idade entre 18 e 65 anos, exceto os civilmente incapazes; 
(   ) Declaração de Imposto de Renda do último exercício fiscal, com recibo de entrega e da respectiva notificação de restituição, quando  

        houver para todos os membros do grupo familiar; 
(   ) Comprovante de residência de todos os membros do grupo familiar, emitido no máximo até 90 (noventa) dias; 
(   ) Comprovante de recebimento de bolsa de estudos integral durante os períodos letivos cursados em instituição privada, quando for o 
      caso, emitido pela respectiva instituição; 
(   ) Comprovante das condições de moradia, quando financiada ou locada, apresentando se financiada, a última prestação paga e, se 
       locada, os três últimos comprovantes de pagamento ou o contrato de locação registrado em cartório; 
(   ) Certidão de nascimento ou casamento e cerificado de reservista; 
(   ) Certidão de casamento, ou comprovante de separação ou divórcio dos pais, ou certidão de óbito, no caso de um deles não constar no 
       grupo familiar do candidato por essas razões; 
(   ) Original e cópia da Carteira de Trabalho (atualizada), mesmo em branco, do candidato e de todos os integrantes do grupo familiar 
       das páginas com anotação. ATENÇÃO: entregar também cópia da próxima página em branco. 
(   ) Comprovação da existência de união estável no grupo familiar, quando for o caso, por meio de atestado de união estável emitido por 
       órgão governamental; 
(   ) Cópia de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o pagamento de pensão alimentícia,  
       caso esta tenha sido abatida da renda bruta informada de membro do grupo familiar 
(   ) Comprovante de rendimentos do estudante e de todos os integrantes de seu grupo familiar;  
      incluindo o candidato sendo eles: 
- se assalariado, três últimos contracheques no caso de renda fixa ou seis últimos contracheques, quando houver pagamento de comissão ou hora extra. 

- se trabalhador autônomo ou profissional liberal, DECORE – Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos feita por contador inscrito 
no CRC (Resolução no 872, de 23/03/2000, do Conselho Federal de Contabilidade), com datas do documento e de etiqueta válidas;  

- se diretor de empresa, comprovante de pró-labore e contrato social, último IRPJ e Carteira de Trabalho;  
- se aposentado ou pensionista, extrato atual emitido pelo INSS (obtido por meio de consulta no endereço http://mpas.gov.br); 
- no caso de não haver renda, apresentar Declaração, ratificando ausência de renda. 

 

 Casos omissos ou na falta de qualquer documento obrigatório, apresentar uma declaração, justificando a ausência do 
mesmo.  Caberá à Comissão analisar a validade da mesma, para este fim. 

 O candidato que possui bolsa ATIVA em outra IES deve declarar, por escrito, se concorda com o encerramento 
automático da bolsa que está em utilização na outra IES. Na falta da declaração concordando com o encerramento 
automático será mantida a bolsa da outra IES.  
 
 

CIENTE _______________________________________       Campus de Origem do Candidato:_______________ 
                 ASSINATURA LEGÍVEL DO CANDIDATO (CONFORME RG) 

 
   Protocolo de Atendimento (Assinatura legível)    
  

        Atendente:___________________________   Data: ____/____/2013             
                         

     
 
 

 Parecer final: (     ) Deferido   (     ) Indeferido          Parecer Final - Lançamento no Sistema AFE  
                                                                                         
  _____/____/2013 Por: ______________                           _____/____/2013 Por: ______________ 
   

  Lançamento no SISProUni (Gerar Termo)                       Arquivo                                                                                                                                                                                 
   Bolsa Concedida (    ) Sim    (    ) Não                                         _____/____/2013 Por: ______________ 
   

  ____/ ____/2013 Por: ______________                         

1ª via  CPSA 

Conferência Interna de Documentos 
 

Data: ____ / ___/ 2013   Por: ______________ 
 

http://mpas.gov.br/
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Prezado, 

De acordo com a Portaria Normativa nº 11 de 17/06/2013, o coordenador do PROUNI, poderá solicitar quaisquer outros documentos necessários à 
comprovação das informações prestadas pelo candidato, referente a este ou aos membros do grupo familiar. A apresentação de informações ou 

documentos falsos implicará a reprovação do estudante pelo coordenador do Prouni e sua exclusão definitiva do processo seletivo, sujeitando-o às 
penalidades previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7/12/1940 - Código Penal.   
O candidato a vaga do ProUni poderá ser convocado, por e-mail ou telefone, pela CPSA para esclarecimentos durante sua etapa de seleção, pelo 
cronograma do MEC. 
Para os membros do grupo familiar que não possuam renda própria, a relação de dependência deve ser comprovada por meio de documentos emitidos ou 
reconhecidos por órgãos oficiais ou pela fonte pagadora dos rendimentos de qualquer um dos componentes do grupo familiar. 
Caso o grupo familiar informado se restrinja ao próprio estudante, este deverá comprovar percepção de renda própria que suporte seus gastos, condizente 
com seu padrão de vida e de consumo, sob pena de reprovação. 
 
 

A apresentação dos documentos é obrigatória, para TODOS os integrantes do grupo familiar, inclusive o candidato. 

A falta de qualquer documento impedirá o recebimento da documentação para análise. 
 

NO ATO DA ENTREGA, ALÉM DAS CÓPIAS, TRAZER OS ORIGINAIS PARA CONFERÊNCIA. 
 

 

ENTREGAR CÓPIA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

Legenda de marcação da entrega dos documentos: X = Ok (documento entregue), F = Falta Documento. 
(   ) Formulário auxiliar de análise preenchida e assinada pelo solicitante; 
(   ) Declaração da renda Bruta Per Capta;       
(   ) O  membro do grupo familiar (maior) que não possuir renda própria, deverá entregar declaração de  dependência do responsável  
       financeiro, ambos deverão emitir declaração. 
(   ) Para o grupo familiar que possuir renda através do Programa bolsa família, deverá entregar a cópia do cartão do benefício e a cópia  
       do último comprovante de recebimento. 
(   ) Comprovante de inscrição no ENEM; 

(   ) Histórico escolar ensino médio(cópia), declaração conclusão ensino médio (original) e Diploma (cópia); 
(   ) Documento de identificação próprio e dos demais membros do grupo familiar; RG, Habilitação ou Funcional no prazo de validade; 

(   ) CPF de todos os membros do grupo familiar com idade entre 18 e 65 anos, exceto os civilmente incapazes; 
(   ) Declaração de Imposto de Renda do último exercício fiscal, com recibo de entrega e da respectiva notificação de restituição, quando  

        houver para todos os membros do grupo familiar; 
(   ) Comprovante de residência de todos os membros do grupo familiar, emitido no máximo até 90 (noventa) dias; 
(   ) Comprovante de recebimento de bolsa de estudos integral durante os períodos letivos cursados em instituição privada, quando for o 
      caso, emitido pela respectiva instituição; 
(   ) Comprovante das condições de moradia, quando financiada ou locada, apresentando se financiada, a última prestação paga e, se 
       locada, os três últimos comprovantes de pagamento ou o contrato de locação registrado em cartório; 
(   ) Certidão de nascimento ou casamento e cerificado de reservista; 
(   ) Certidão de casamento, ou comprovante de separação ou divórcio dos pais, ou certidão de óbito, no caso de um deles não constar no 
       grupo familiar do candidato por essas razões; 
(   ) Original e cópia da Carteira de Trabalho (atualizada), mesmo em branco, do candidato e de todos os integrantes do grupo familiar 
       das páginas com anotação. ATENÇÃO: entregar também cópia da próxima página em branco. 
(   ) Comprovação da existência de união estável no grupo familiar, quando for o caso, por meio de atestado de união estável emitido por 
       órgão governamental; 
(   ) Cópia de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o pagamento de pensão alimentícia,  
       caso esta tenha sido abatida da renda bruta informada de membro do grupo familiar 
(   ) Comprovante de rendimentos do estudante e de todos os integrantes de seu grupo familiar;  
      incluindo o candidato sendo eles: 
- se assalariado, três últimos contracheques, no caso de renda fixa ou seis últimos contracheques, quando houver pagamento de comissão ou hora 

extra. 
- se trabalhador autônomo ou profissional liberal, DECORE – Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos feita por contador inscrito 

no CRC (Resolução no 872, de 23/03/2000, do Conselho Federal de Contabilidade), com datas do documento e de etiqueta válidas;  
- se diretor de empresa, comprovante de pró-labore e contrato social, último IRPJ e Carteira de Trabalho;  
- se aposentado ou pensionista, extrato atual emitido pelo INSS (obtido por meio de consulta no endereço http://mpas.gov.br); 
- no caso de não haver renda, apresentar Declaração, ratificando ausência de renda. 

 

 Casos omissos ou na falta de qualquer documento obrigatório, apresentar uma declaração, justificando a ausência do 
mesmo.  Caberá à Comissão analisar a validade da mesma, para este fim. 

 O candidato que possui bolsa ATIVA em outra IES deve declarar, por escrito, se concorda com o encerramento 
automático da bolsa que está em utilização na outra IES. Na falta da declaração concordando com o encerramento 
automático será mantida a bolsa da outra IES.  
 

 

CIENTE _________________________________________________ 
                  ASSINATURA LEGÍVEL DO CANDIDATO (CONFORME RG) 
 

 
 Protocolo de Atendimento 
 
Data: ____/____/20___ 
 

Atendente:___________________________       

                        (Assinatura legível)                                        Campus de Origem do Candidato: ____________________ 

2ª via  ALUNO 

http://mpas.gov.br/

