
1
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ATENÇÃO!

Ingressantes deste ano na modalidade cota-renda estão dispensados do

envio da documentação de identificação e de renda.

Deverão anexar o comprovante bancário no SUAP e preencher no

campo “Informações Complementares”: ingressante cota-renda
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Comprovante de Residência

(Conta atualizada de água/energia elétrica/telefone ou internet em nome do familiar/estudante)
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Documento de identificação

RG ou CNH (maiores de 18 anos)

certidão de nascimento (menores de 18 anos, caso não possuam RG)
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Documento de identificação - CPF  

OU
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Comprovante Bancário

(Qualquer banco, inclusive digital. Aqui utilizamos como exemplo BB e 

CEF )

OU
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Comprovante bancário

OU
Dados do estudante como nome, CPF e endereço

OU
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Documentação de Renda

COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Se você e seus familiares estão empregados, basta enviar um comprovante atualizado

do contracheque/holerite. (Mês de referência: março OU abril)

Dados pessoais e salário

Comprovante 

atualizado
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Documentação de Renda

SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO/DESEMPREGADOS

O/a estudante e/ou um familiar está desempregado e, portanto, sem

renda, é necessário enviar cópias das seguintes páginas da carteira de

trabalho:

- folhas de identificação (página onde consta a foto e a qualificação civil),

- última anotação de contrato de trabalho (se houver) e a página seguinte

em branco,

- enviar o anexo referente a declaração sem renda. (ANEXO I)



10

CARTEIRA DE TRABALHO IMPRESSA – páginas para o envio 

( Para aqueles que já tiveram um registro)

1. Página da foto e qualificação civil

FOTO

DADOS 

PESSOAIS

(nome, data de 

nascimento, 

filiação)
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CARTEIRA DE TRABALHO IMPRESSA – páginas para o envio 

( Para aqueles que já tiveram um registro)

2. Página do último contrato de trabalho e da página seguinte
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CARTEIRA DE TRABALHO IMPRESSA – páginas para o envio 

( Para aqueles que não possuem um registro)

1. Página da foto e qualificação civil

FOTO

DADOS 

PESSOAIS

(nome, data de 

nascimento, 

filiação)
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CARTEIRA DE TRABALHO IMPRESSA – páginas para o envio 

( Para aqueles que não possuem um registro)

2.  Página aberta do contrato de trabalho em branco
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CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL – com registro 

Dados pessoais do estudante ou 

familiar

Informações sobre os vínculos 

empregatícios (anteriores e/ou atual)
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CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL – sem registro

Dados pessoais do estudante ou familiar

Não há registro de contrato de trabalho
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ANEXO I – Para os casos de desemprego/sem renda
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DESEMPREGO RECENTE

Para as situações nas quais o desemprego é recente, é obrigatório o envio do

termo de rescisão do último contrato de trabalho ou o comprovante de

recebimento de respectivas parcelas do seguro desemprego.

Se você é maior de 18 anos e não possui carteira de trabalho, deverá

preencher a declaração sem renda e informar que não possui CTPS.
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TRABALHADORES/AS INFORMAIS/ AUTÔNOMOS

Nos casos dos trabalhadores/as informais, se faz necessário o envio das

seguintes páginas da CTPS:

- folhas de identificação (página onde consta a foto e a qualificação civil),

- última anotação de contrato de trabalho (se houver) e a página seguinte em

branco,

- enviar o anexo referente aos trabalhadores/as informais/autônomos (ANEXO

II)
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Anexo II – para os casos de  trabalhadores/as informais/ 

autônomos
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APOSENTADOS
Aposentados devem enviar um comprovante atualizado do

pagamento do benefício. (Referência: mês de Março OU Abril)

OU
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Micro EMPREENDEDOR Individual (MEI): declaração anual do Simples 

Nacional
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Empresário: declaração do contador (DECORE)
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Pensionistas devem apresentar um comprovante de

recebimento de pensão. (Referência: mês de março OU

abril)

.

PENSIONISTAS
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Estagiários devem enviar uma declaração da empresa onde conste o valor

da remuneração ou um extrato bancário atualizado que comprove o

recebimento dos valores.

ESTAGIÁRIOS/AS
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PARTICIPANTES DE PROGRAMAS SOCIAIS

Aos estudantes cujas famílias participam de programas sociais de

transferência de renda como o Bolsa Família, por exemplo,

solicitamos que enviem o extrato de recebimento do benefício (Mês

de Referência: março OU abril).

Pessoas com deficiência ou/e idosos que recebem BPC/LOAS,

enviar o comprovante do recebimento do auxílio (extrato do banco)

referente ao mês de março OU abril.
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Comprovante de Programas Sociais
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PENSÃO ALIMENTÍCIA

Para os casos de pensão alimentícia formal, é necessário o envio

de um comprovante atualizado dos valores recebidos.

No caso de pensão alimentícia informal, deve-se apresentar uma

declaração atestando os valores recebidos. (Anexo IV)
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PENSÃO ALIMENTÍCIA
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AJUDA DE CUSTO ESTUDANTE/ OUTRO MEMBRO 

FAMILIAR
Os/as estudantes que recebem ajuda de custo devem enviar o anexo III.



30

Autorização para receber os auxílios na conta de terceiros

Caso o/a estudante tenha interesse em receber os auxílios na conta de

terceiros deverá enviar o anexo VI.
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CONTRATO INFORMAL DE MORADIA

O/A estudante deve enviar o anexo V.


