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CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO  
VALE DO ITAJAÍ 

 
 

Lista de Orientações 
Documentos e Declarações 

Bolsa de Estudos – Graduação 
 
 
      
 1- Documento(s) do Ensino Médio: 

 
1. Certificado/Histórico; 
2. Para os alunos que concluíram o Ensino Médio em escola PRIVADA, apresentar declaração 

da escola comprovando percentual concedido.  
 

 2 - Comprovante(s) dos Bens do Grupo Familiar: 
Documentos de comprovação do patrimônio familiar (considerando aqui somente o valor já quitado 
dos bens) e do patrimônio empresarial (equivalente a participação do integrante do grupo familiar no 
patrimônio líquido da empresa): 
 

1. Relatório do grupo familiar que conste o valor de cada bem; Relatório de Bens do Grupo Familiar 
2. Escrituras ou IPTU;  
3. Contrato de compra e venda ou Certificado de propriedade de veículos (Documento do veículo); 
4. Contrato Social da Empresa e última alteração consolidada (caso tenha); 
5. Balanço Patrimonial. 

 
 3- Comprovante(s) da Renda Familiar Bruta Mensal:  

Documentos que comprovem a renda declarada. 
 

3.1- Para quem tem vínculo empregatício, apresentar: 
 
1. Folhas de Pagamento: no caso de hora extra ou comissão apresentar as 06 últimas folhas de 

pagamento. Não havendo hora extra ou comissão, apresentar somente 03 últimas folhas de 
pagamento;  

2. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o 
link e IMPRIMIR a consulta.  
Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 
 

3.2- Para quem exerce atividade de estágio, apresentar: 
 
1. Termo de Compromisso de Estágio (TCE) com o valor discriminado ou; 
2. Se não constar valor no contrato apresentar a Declaração da Empresa informando o valor; 
3. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o 

link e IMPRIMIR a consulta.  
Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 
 

3.3- Para Profissional Liberal: 
 
1. Decore – Declaração Comprobatória de Rendimentos, fornecida por Contador; 
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2. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o 
link e IMPRIMIR a consulta.  
Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 
 

     3.4- Para Autônomo ou Trabalhador Eventual (Bicos): 
         

1. Declaração de Renda Autônoma ou Trabalhador Eventual (Bicos)                         
2. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o 

link e IMPRIMIR a consulta.  
Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 
 

     3.5- Para quem recebe aposentadoria, pensão, auxílio doença ou auxílio 
reclusão: 

    
1. Declaração de não Atividade Remunerada 
2. Extrato de pagamento de benefícios (INSS). Deverão ser retirados na Agência do INSS ou através 

site abaixo:  
 http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/extrato-de-pagamento-de-
beneficio/ 

3. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o 
link e IMPRIMIR a consulta.  
Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp 
 

     3.6- Microempreendedor Individual – MEI: 
 

1. Relatório mensal de receitas brutas – Últimos 3 meses. 
2. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o 

link e IMPRIMIR a consulta. 
Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp 
 

     3.7- Para Proprietário ou sócio de empresas: 
 

1. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o 
link e IMPRIMIR a consulta.  
Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp 

2. Declaração Imposto de renda pessoa jurídica atualizado; 
3. Três últimos pró-labore; 
4. Declaração de Inatividade expedida pela Receita Federal, (em caso de a empresa encontrar-se sem 

atividade). 
 

3.8- Para quem for agricultor: 
     
1. Declaração do Sindicato Rural (caso for filiado); 
2. Demonstrativo do bloco de notas dos últimos 12 meses emitido na Secretaria de Agricultura do 

Município; 
3. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o 

link e IMPRIMIR a consulta.  
Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp 
 

     3.9- Para quem possui rendimentos provenientes de aluguel: 
     
1. Declaração de locação 
2. Cópia do contrato de Aluguel ou Declaração de locação; 



 3

3. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o 
link e IMPRIMIR a consulta.  

       Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp 
 

3.10- Para Professor da rede pública: 
 
1. Folhas de Pagamento: no caso de hora extra ou comissão apresentar as 06 últimas folhas de 

pagamento. Não havendo hora extra ou comissão, apresentar somente 03 últimas folhas de 
pagamento; 

2. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o 
link e IMPRIMIR a consulta.  
Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp 
 

     3.11- Para quem recebe pensão alimentícia: 
     
1. Declaração de Pensão Alimentícia 
2. Cópia da decisão judicial que determina o valor; (quando houver). 

 

3.12- Para quem não exerce atividade remunerada:  
     Obs: Exclusivamente para maiores de 14 anos. 
      
1. Declaração de não Atividade Remunerada 
2. Rescisão do contrato de trabalho (considerar somente última rescisão ocorrida em até um ano); 
3. Comprovante de recebimento de seguro desemprego (caso esteja recebendo); 
4. Imposto de Renda completo do exercício atual com o recibo de entrega. Quando isentos, acessar o 

link e IMPRIMIR a consulta.  
Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp 

 

 4- Documentos de identificação dos membros do Grupo Familiar: 
 

1. RG e CPF para cada integrante do grupo familiar. (Para menores de 18 anos que não possuam RG, 
anexar Certidão de Nascimento); 

2. Certidão de casamento ou declaração de união estável; 
3. Em caso de óbito, anexar certidão de óbito, comprovando a não inclusão da pessoa no grupo 

familiar;  
4. Termo   de   guarda, curatela   ou   tutela   caso   se encontre nesta situação. 

 

 5- Comprovante de residência no Estado de Santa Catarina há no mínimo 
2 anos: 
Documentos comprovando residência no Estado de Santa Catarina há no mínimo 2 anos e 
comprovante de residência atualizado, do grupo familiar/estudante. Caso o estudante não resida 
junto com o grupo familiar, anexar comprovante de residência de ambos os endereços. 
 

1. Apresentar obrigatoriamente comprovante que compreenda o período de 2 anos. Exemplo:  
fevereiro/2019, fevereiro/2020 e fevereiro/2021.   

 
 6- Comprovante do Tipo de Moradia: 

Documento(s) que comprove(m) seu tipo de moradia, de acordo com sua resposta no Questionário 
Socioeconômico –Própria ou Cedida/Alugada ou Financiada. 

 
1. Se Financiado: Contrato de consórcio e/ou financiamento habitacional; 
2. Se Alugada: Contrato de aluguel ou Declaração de locação (Aluguel) e recibo de pagamento de 

aluguel; e em caso de divisão de aluguel, anexar Declaração de Divisão de Aluguel; 
3. Se Própria: Escrituras ou IPTU; 
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4. Se Cedida: Declaração de Moradia Cedida 
 

 7- Comprovação de participação em Projeto Social com Visão Educativa: 
Obrigatório para quem recebeu bolsa do Art. 170 Estudo no semestre anterior. 

 
1. Modelo disponível no sistema UNIEDU, devendo coletar a assinatura no setor de extensão da IES. 

 

 8- Comprovação de participação em Pesquisa/Extensão: 
Obrigatório para quem recebeu bolsa de pesquisa no semestre anterior.  

 
1. Anexar documento comprovando realização do Projeto de Pesquisa, assinado pelo responsável na 

IES disponível no setor de extensão.  
 
 

 9- Histórico Escolar de Graduação OU Atestado de Matrícula 
(Ingressantes/Não Bolsistas 2/2020): 
Documento comprovando que você está frequentando/matriculado em curso de graduação de 
Instituição de Ensino Superior (IES) devidamente credenciada no UNIEDU. 

1. Histórico de graduação ou certidão de matricula e frequência.  
 
 

 10- Histórico Escolar de Graduação OU Boletim acadêmico (Bolsistas 
2/2020): 
Documento que comprove aprovação nas disciplinas cursadas no semestre anterior.  

 
1. Histórico de graduação ou boletim de notas e frequência do 2/2020.  

 

 11- Comprovante Despesa Familiar Mensal, com Educação Paga, para 
outro membro do grupo familiar: 
Somente para quem declarou no cadastro que possui este tipo de despesa. 

 
1. Comprovante de pagamento do Boleto bancário da última mensalidade. 

 

 12- Comprovante da Deficiência ou Invalidez Permanente: 
Somente para aluno que declarou Deficiência ou Invalidez Permanente: 

 
1. Comprovante atestando a deficiência ou invalidez permanente. 

 

 13-Comprovante de despesa Familiar mensal para estudo, com Transporte 
Coletivo:  
Somente para quem declarou no cadastro que possui este tipo de despesa. 

 
1. Comprovante de pagamento atualizado do gasto com transporte coletivo ou declaração que 

comprove o valor mensal. 
 

 14- Comprovante de despesa Familiar com Doença Crônica: 
Somente para quem declarou no cadastro que possui este tipo de despesa.  

 
1. Documento médico que comprove a doença crônica; 
2. Declaração informando o valor gasto no último mês no tratamento da doença crônica, anexando as 

notas fiscais comprovando os gastos. 
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 15- Documentos de identificação do estudante: 
 

1. Carteira de Identidade (ID) ou certidão de nascimento; Cadastro Pessoa Física (CPF); e para 
estrangeiros, anexar Registro Nacional Migratório (RNM). 
 

 

 16- Termo de adesão ao programa e projetos de extensão de caráter social  
 

1. Baixe o modelo disponível, preencha de acordo com o solicitado, assine e digitalize para inserção no 
sistema. 

 

Em caso de dúvidas após o preenchimento do Cadastro UNIEDU e inclusão dos 
documentos, faça contato através de: 

 
-  WhatsApp: 47- 3531-6015 
-  E-mail: sae@unidavi.edu.br 
- Acesse o seu mentor e agende um horário. 
 


