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ATENÇÃO: A inscrição, realizada através do Aplicativo Santander Universitário ou no endereço eletrônico
www.santanderuniversidaes.com.br/bolsas, é validada mediante a entrega de toda a cópia da documentação solicitada a
seguir.

DOCUMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO
(REFERENTE AO CANDIDATO E TODO O GRUPO FAMILIAR 1):

a.

DE

VULNERABILIDADE

SOCIOECONÔMICA

Identificação
Carteira de Identidade (RG)
Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou
CNH (dentro da validade)
Certidão de nascimento para os integrantes menores de 18 anos que não possuem RG e CPF
Certidão de casamento dos responsáveis e/ou do aluno requerente, com averbação do divórcio ou da separação judicial,
se for o caso, ou declaração de união estável
vi. Em caso de divorciados ou separados, averbação na Certidão de Casamento e acordo homologado ou sentença judicial,
escritura de divórcio/separação constando partilha de bens, regime de guarda e pensionamento dos filhos e,
eventualmente, do cônjuge (IRPF completa e recibo de entrega, carteira de trabalho e comprovante de renda mensal).
vii. Certidão de óbito, no caso de um dos responsáveis, ambos ou cônjuge do aluno
viii. Termo de guarda, tutela ou curatela, dos eventualmente dependentes do grupo familiar
i.
ii.
iii.
iv.
v.

b.

Residência da família do aluno (devem ser apresentados documentos conforme tipo de moradia):
i. Imóvel próprio: IPTU (cópia da página: informações do imóvel) caso seja rural, último ITR – Imposto Territorial Rural
ii. Imóvel alugado: Contrato de locação e recibo de pagamento do último mês
iii. Imóvel financiado: Mutuário ou amortização da casa própria e último recibo
iv. Imóvel cedido: Declaração emitida pelo cedente do imóvel (utilizar o anexo), Carteira de Identidade do responsável
pelo imóvel e IPTU, caso seja rural, último ITR – Imposto Territorial Rural

c.

Residência do aluno (devem ser apresentados documentos conforme tipo de moradia):
i. República: Contrato de locação, recibo de pagamento do último mês e declaração em que conste a quantidade de
moradores com a assinatura de todos (utilizar o anexo)
ii. Pensão, pousada ou similar: Recibo do último mês
iii. Casa de parentes ou conhecidos: Declaração (utilizar o anexo), e Carteira de Identidade do responsável pelo imóvel

d.

Carteira de trabalho
i. Carteira de Trabalho (maiores de 16 anos) - independente de vínculo empregatício atual, ou declaração (utilizar o
anexo), informando a não existência do documento. (Páginas: identificação, último contrato, página seguinte em branco)

e.

Imposto de renda
ii. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (maiores de 16 anos) completa, referente ao exercício vigente,
incluindo declaração de bens e direitos e recibo de entrega. Caso algum integrante do grupo familiar não declare, deverá
imprimir a consulta de Restituição, referente ao exercício vigente, emitida no site da Receita Federal2
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp)

1

Grupo familiar - conjunto de pessoas que usufruam da renda familiar relacionado ao candidato pelos seguintes graus de parentesco: pais, cônjuge ou
companheiro(a), filho(s), irmão(s), tio(s), primo(s), avô(ó) e, mediante decisão judicial, menores sob guarda, tutela ou curatela.
2
Consulta de Restituição IRPF- http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
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f.

Comprovantes de rendimentos (para comprovação da renda devem ser apresentados documentos conforme tipo de
atividade):
i. Com vínculo empregatício: 3 últimos contracheques (holerite) ou declaração do empregador constando o valor das 3
últimas remunerações brutas.
ii. Autônomo, profissional liberal ou serviço informal: Declaração expedida por contador5, informando o trabalho
desempenhado e valor dos 3 últimos rendimentos, e CNIS emitido no site do INSS6
iii. Desempregado: Rescisão do último Contrato de Trabalho, justificar a ausência de renda (utilizar o anexo) e CNIS
emitido no site do INSS6
iv. Estágio e/ou monitoria: Contrato ou declaração do local onde desempenha a atividade, constando período de
vigência, carga horária e remuneração7
v. Pesquisa: Extratos de pagamento dos órgãos de fomento e/ou Declaração do professor/ Instituição (CNPQ, CAPES,
outros) constando período de vigência e respectiva remuneração
vi. Aposentado ou pensionista: Extrato de pagamento da aposentadoria ou pensão emitido pelas agências da
Previdência Social ou através do site ou Comprovante da aposentadoria e/ou pensão das fontes pagadoras diferentes do
INSS8
vii. Pensão alimentícia: Decisão judicial determinando o pagamento de pensão alimentícia ou Declaração (utilizar o
anexo), em que conste o valor mensal da pensão
viii. Sócio proprietário de empresa: Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica referente ao exercício vigente com
recibo de entrega, Contrato Social com a última alteração contratual, Retirada de lucros contendo a remuneração mensal
através de DECORE ou Declaração expedida por contador5 referente aos 3 últimos meses, Certidão Negativa de
propriedade de veículos. Caso a empresa esteja inativa, comprovar com a Declaração de Inatividade ou baixa da mesma
ix. Titular de MEI (microempreendedor individual): SIMEI, Declaração (utilizar anexo) informando o trabalho
desempenhado e valor dos 3 últimos rendimentos, e CNIS6 emitido no site do INSS
x. Produtor rural (proprietário ou arrendatário): Imposto Territorial Rural (ITR) e Declaração expedida por contador5
ou Sindicato dos Agricultores informando o valor dos 3 últimos rendimentos, o que é e quanto é produzido
xi. Aluguel ou arrendamento de imóveis: Contrato de locação ou arrendamento e 3 últimos comprovantes de
recebimento
xii. Benefícios sociais: Extrato bancário de pagamento do benefício ou Extrato do Benefício de Prestação Continuada
(BPC)
xiii. Benefícios temporários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): Extrato do pagamento do benefício
xiv. Recebida de terceiros: Declaração (utilizar o anexo), de auxílio financeiro juntamente com a Carteira de Identidade do
declarante

g.

Despesas (atual):
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

h.

Água
Energia elétrica
IPTU ou ITR
Plano de saúde
Empregado doméstico
Telefone (fixo, comercial e celular)
Internet
TV por assinatura
Financiamentos ou empréstimos (veículos, imóveis, agricultura, entre outros) – última parcela paga e a próxima a vencer

Veículos: Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV – documento do veículo). Em caso de inexistência de
veículo, emitir a Certidão Negativa, em nome de todos os integrantes do grupo familiar, disponível no site do DETRAN-MG9

i.

Doenças crônicas ou deficiência: Laudo médico10

________________________________________________________________________________________________
5

Deve constar o número de registro do profissional no Conselho Regional
Extrato Previdenciário (CNIS) - https://meu.inss.gov.br
7
Com exceção a estagiários, bolsistas, monitores e pesquisadores do Inatel
8
Site da Previdência Social - https://meu.inss.gov.br/central/index.html
9
DETRAN: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-negativa-de-propriedade
10
Laudo Médico atestando a espécie e o grau de deficiência, nos termos do artigo 4º do decreto de nº 3298, de 20 de dezembro de 1999, com a
redação alterada pelo decreto nº 5296, de 02 de dezembro de 2004, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doenças (CID), quando for o caso.
6
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