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O Serviço Social só realizará a análise das fichas socioeconômicas acompanhadas da documentação completa entregue no prazo determinado pela unidade 
de ensino. 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO 
 

• Carta com exposição dos motivos pelos quais solicita uma bolsa de estudo, com relato de todo histórico familiar, (máximo de 02 folhas); 

• Ficha socioeconômica preenchida, datada e assinada. 

• Apresentação de documentos – (cópias simples):  

• RG e CPF dos pais ou responsáveis e do aluno (a) 

• Declaração de Imposto de Renda na íntegra, inclusive a relação completa de bens. Declaração de Isento da Pessoa Física, no caso dos membros da 

família que são isentos da declaração. 

• Comprovante de condições de moradia (sem ônus, financiada, alugada, cedida ou própria). 

• IPTU dos imóveis ou IPVA dos automóveis se houver. 

• Comprovante de despesas, como contas de Luz, Água e Telefone fixo, condomínio e outros 

• Certidão de Óbito, em caso dos pais ou cônjuge falecidos. 

• Averbação de Divórcio constando a partilha de bens e comprovantes de pensão alimentícia, em caso de pais separados. 

• Termo de rescisão de contrato e a carteira de trabalho onde está registrado o desligamento, em caso de desemprego. 

• Laudo Médico, em caso de doenças crônicas. 

 

Comprovantes de rendimento familiar  - deverá ser entregue o comprovante de renda de todos os membros do grupo familiar que se enquadrem em 

uma ou mais das situações abaixo: 

 

•   Assalariado: Cópia dos 03 Últimos demonstrativos de pagamento. 

•   Trabalhador Informal/Trabalhador Eventual: apresentar Declaração de Renda Informal (próprio punho)  

•   Autônomo ou Profissional Liberal: DECORE – Declaração Comprobatória de Rendimentos (original) ou Guia de Recolhimento de INSS dos últimos 

03 meses.   

• Aposentado e pensionista: cópia dos 03 últimos comprovantes de recebimento do benefício ou extrato retirado da Página da Previdência Social. 

(https://www8.dataprec.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml). 

• Pensão Alimentícia: apresentar Declaração de Pensão Alimentícia.  
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• Não exerce atividade remunerada: cópia da Carteira de Trabalho. Páginas: Identificação Civil e Contrato de Trabalho (última folha preenchida pelo 

empregador, e também, a folha seguinte em banco). 

•  Em caso de desemprego: termo de rescisão de contrato e a carteira de trabalho onde está registrado o desligamento, em caso de desemprego. 

• Seguro Desemprego: cópia do comprovante de recebimento. 

• Comprovante de inscrição no CadÚnico (bolsa família, renda cidadã ou outros) 
 


