DA DOCUMENTAÇÃO
Documentos do estudante e do Grupo Familiar:
a) Carteira de Identidade (ID) ou certidão de nascimento;
b) Cadastro Pessoa Física (CPF);
c) para estrangeiros, anexar Registro Nacional Migratório (RNM);
d) comprovante de residência, dos últimos 02 anos, atualizado, do grupo familiar/estudante. Caso
o estudante não resida junto com o grupo familiar, anexar comprovante de residência de ambos
os endereços;
e) declaração de imposto de renda do estudante, do responsável legal e dos que integrem a renda
familiar ou negativa da receita federal;
f) documentos de identificação dos membros do grupo familiar, dele economicamente
dependentes;
g) cópia do contrato social e balanço financeiro da empresa, se empresário ou dependente deste;
h) 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);
i) em caso de dependência econômica, declaração de valor, em moeda corrente, lavrada por
sindicato de trabalhadores rurais, colônia de pescadores ou entes afins, da média de produção de
agricultor ou pescador;
j) comprovante da deficiência ou invalidez permanente para recebimento de bolsa integral;
k) comprovação de gastos com educação, transporte, doença crônica e moradia;
l) termo de adesão a programa ou projeto de extensão de caráter social;
m) histórico escolar;
n) para bolsas regulamentadas pelo art. 171/CE, apresentar comprovante da instituição particular
demonstrando ter cursado o ensino médio completo na condição de bolsista integral ou supletiva,
caso tenha cursado o ensino médio em colégio particular;
o) em caso de divórcio, anexar comprovante de separação ou divórcio;
p) em caso de óbito, anexar certidão de óbito, comprovando a não inclusão da pessoa no grupo
familiar; e
q) termo de guarda, curatela ou tutela, caso se encontre nesta situação.
*São considerados comprovantes de residência: I - notificação do Imposto de Renda do último
exercício ou recibo da declaração referente ao exercício em curso; II - contrato de locação em que
figure como locatário; III - conta de luz, água, gás ou telefone.
**Os
documentos
devem
ser
postados
de
forma
http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/graduacao/cadastramento
cadastramento/recadastramento no UNIEDU.
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