
 
 
     
  

  

 
PROUNI - documentação do(da) aluno(a) e grupo familiar originais e cópias 

 
(  )  RG E CPF; 

(  )  CERTIDÃO DE NASCIMENTO/CASAMENTO/DIVÓRCIO (caso tenha filhos(as) ou more sozinho  

declaração se recebe ou não pensão alimentícia ou ajuda financeira, caso receba  comprovação dos 3 

últimos pagamentos)/ÓBITO (declaração se recebe ou não pensão pós morte, caso receba comprovação 

dos 3 últimos pagamentos); 

(  ) CARTEIRA DE TRABALHO (pág. com foto, pág. com os dados, pág. do último carimbo do trabalho e a 

pág. seguinte);  

(  ) 3 ÚLTIMOS HOLERITES RENDA FIXA E 6 ÚLTIMOS HOLERITES  (se houver comissão/hora 

extra/variação salarial;)  

(  ) IMPOSTO DE RENDA ATUAL COMPLETO(física e jurídica); 

(  ) CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA, BALANÇO PATRIMONIAL, PRÓ LABORE, DECLARAÇÃO DO 

CONTADOR COM O VALOR MENSAL (assinado pelo contador) ;  

(  ) EXTRATOS BANCÁRIOS -  3 ÚLTIMOS MESES (física e jurídica); 

 (  ) HISTÓRICO DO ENSINO MÉDIO COM CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO, CASO TENHA 

FEITO EM ESCOLA PARTICULAR DECLARAÇÃO DO COLÉGIO COMO BOLSISTA 100%; 

(  ) CERTIDÃO DE NOTAS DO ENEM ATUAL;  

(  ) CASO POSSUA ALGUM BEM MATERIAL(carro/moto/casa/apartamento trazer documentações que 

comprove); 

(  ) DECLARAÇÃO DE GRUPO FAMILIAR OU QUE  MORA SOZINHO E O MOTIVO; 

(  ) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA  ATUAL  (ÁGUA/LUZ/CONTRATO DE ALUGUEL no nome do(a) 

aluno(a)  ou dos membros do grupo familiar); 

 
DOCUMENTAÇÃO DO GRUPO FAMILIAR ORIGINAIL E CÓPIAS: 

(  )  RG E CPF; 

(  )  CERTIDÃO DE NASCIMENTO/CASAMENTO/DIVÓRCIO (caso tenha filhos(as) declaração se recebe 

ou não pensão alimentícia ou ajuda financeira, caso receba comprovação dos últimos pagamentos)/ÓBITO 

(declaração se recebe ou não pensão pós morte, caso receba comprovação dos 3 últimos pagamentos); 

(  ) CARTEIRA DE TRABALHO (pág. com foto, pág. com  os dados, pág. do último carimbo do trabalho e a 

pág. seguinte);  

(  ) 3 ÚLTIMOS HOLERITES RENDA FIXA (se houver comissão/hora extra/variação salarial trazer os 6 

últimos holerites)  

(  ) IMPOSTO DE RENDA ATUAL COMPLETO (física e jurídica); 

 (  ) CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA, BALANÇO PATRIMONIAL, PRÓ LABORE, DECLARAÇÃO DO 

CONTADOR COM O VALOR MENSAL (assinado pelo contador) ;  

 (  )EXTRATOS BANCÁRIOS -  3 ÚLTIMOS MESSES (física e jurídica); 

(  ) CASO POSSUA ALGUM BEM MATERIAL(carro/moto/casa/apartamento trazer documentações que 

comprove                                              

                                                                      IMPORTANTE 

*Caso não possua algum documento da lista, terá que fazer declaração e reconhecer firma da 

assinatura em cartório) 

*DECLARAÇÕES: (www.unifcv.edu.br) – ENSINO PRESENCIAL – BOLSAS E FINANCIAMENTO – 

PROUNI – DOCUMENTAÇÃO (as declarações para fazer download  encontra-se logo abaixo da lista 

de documentos)  

***Dúvidas: (44) 3028-4416 SETOR COMERCIAL DA UNIFCV de segunda e sexta-feira, das 8h 21h e 

sábado das  8h às 12h. 


