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Documentação necessária para estudo socioeconômico / ProUni 

 

 OBS: DOCUMENTOS DE TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA. 

 TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER ENTREGUES EM XEROX LEGÍVEL. 

 APRESENTAR CARTEIRA DE TRABALHO ORIGINAL JUNTO COM A XEROX. 

 

Identificação Pessoal, do estudante e de todos os membros da família: 

• Documento de identidade (RG, Certidão de Nascimento ou Carteira de Motorista, 

etc.) 

de todos os membros que fazem parte do grupo familiar; 

• CPF de todos os membros que fazem parte do grupo familiar; 

Moradia: 

• Certidão de Registro Imobiliário, quando a residência é própria; 

• Comprovante de quitação / prestação paga, quando a casa for financiada; 

• Último recibo de pagamento e contrato de locação, se alugada; 

• Se cedida, apresentar declaração do cedente, registrada em cartório; 

• Cópia das três últimas contas de água, luz e telefone. 

Trabalho: 

• Comprovante dos rendimentos do aluno e seu grupo familiar: 

• CTPS (Carteira de trabalho e previdência social) – cópia da página de identificação 

do trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte; 

• Se assalariado, cópia dos três últimos contracheques; 

• Se desempregado, carteira de trabalho e CNIS – Cadastro Nacional de 

Informações 

• Sociais (pode ser retirado nas agencias do INSS – RUA HENRIQUE DIAS, 855 

CENTRO) provando desemprego. 
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• Trabalhador autônomo ou profissional liberal, última declaração de Imposto de 

Renda ou declaração comprobatória de percepção de rendimentos (DECORE), 

original, do último mês, feita por contador ou técnico contábil; 

• Se aposentado ou pensionista, cópia dos três últimos comprovantes de 

recebimento de aposentadoria ou pensão. 

Escolar: 

• Comprovante da matrícula do candidato na faculdade. 

• Histórico do Ensino Médio (Xerox) 

Familiar: 

• Cópia da certidão de casamento dos pais; e do acadêmico se casado. 

• Cópia do comprovante de separação ou divórcio dos pais; ou certidão de óbito, 

caso um deles não conste no grupo familiar do candidato por essa razão. 

Outros Documentos: 

• Extrato bancário 03 (Três) últimos meses de todos os membros da família; 

• Extrato FGTS de todos os membros da família; 

• Certidão negativa de veículos de todos os membros da família (pode ser retirada 

no endereço eletrônico (https://www.detran.sp.gov.br), caso não tenha veículo. Se 

tiver, cópia documento do carro. 

 


