
ANEXO A

1. NOVA INSCRIÇÃO

Relação de documentos necessários

⃝ Termo de compromisso para solicitação de auxílio estudantil assinado pela/o estudante (ANEXO
B).
⃝ Questionário socioeconômico e carta de apresentação assinada pela/o estudante e responsável
se estudante com menos de 18 anos. (ANEXO C).
⃝ Cópia de documento de identificação válido, contendo número do RG e CPF do estudante. São
documentos de identificação válidos:  RG,  Carteira  de Trabalho,  Carteira  de Habilitação,  Carteira
profissional ou de identidade funcional .
⃝ Cópia de extrato bancário atualizado de CONTA CORRENTE ou CONTA POUPANÇA em nome do
estudante, contendo os dados bancários. Para novas contas, comprovante de abertura de conta,
contendo os dados bancários. (Não serão aceitas contas salário).
⃝ Declaração múltipla (Anexo D) de todos do grupo familiar com 14 anos ou mais assinado pelo
declarante e responsável em casos de menores de 18 anos.
⃝ Cópia de documento de identificação válido, contendo número do RG e CPF de todos os membros
do grupo familiar  com 14 anos ou mais.  São documentos de identificação válidos: RG, Carteira de
Trabalho, Carteira de Habilitação, Carteira Profissional ou de Identidade Funcional. 
⃝ Cópia da Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento de todos os moradores da casa
menores de 14 anos.
⃝ Cópia dos  3 últimos  comprovantes de renda de  todos do grupo familiar que exercem função
remunerada (trabalho formal, estágio, jovem aprendiz) ou, na falta de comprovante formal 3 últimos
extratos bancários que mostram os depósitos da remuneração.
⃝  Cópia  dos  3  últimos extratos  bancários  de  todos  do  grupo  familiar que  exercem  trabalho
informal/autônomo ou que estejam desempregados.
⃝ Cópia dos 3 últimos extratos bancários dos membros do grupo familiar maiores de 14 anos que
não estão exercendo atividade com comprovação de remuneração.
⃝ Cópia do último extrato do auxílio doença dos membros do  grupo familiar que o recebem.
⃝ Cópia do último extrato de pagamento de todos do grupo familiar  que são  aposentados  ou
pensionistas.
⃝ Cópia da Carteira de Trabalho (independente de ser assinada ou não) de todos do grupo familiar
com 14 anos ou mais, das seguintes páginas:

 Página de identificação (da foto) e,
 Página de qualificação (dos dados) e, 
 Cópia da página dos dois últimos contratos de trabalho e,
 Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, em branco.

⃝  Cópia  do  Extrato  de  pagamentos  do  seguro  desemprego de  todos  do  grupo  familiar
desempregados que estão recebendo ou que já encaminharam para recebimento.
⃝ Cópia do comprovante de recebimento de benefícios: bolsa família ou BPC.
⃝ Declaração de aptidão ao PRONAF  dos moradores da casa que são agricultores familiares.
⃝ Cópia de atestado médico que indique diagnóstico ou receita de remédio contínuo de pessoas do
grupo familiar que possuam doenças graves ou crônicas (Ex: pressão alta, diabetes, HIV, hepatites,
depressão, bipolaridade, esquizofrenia, entre outras).



⃝ Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda - de todos
do grupo familiar com 21 anos ou mais.
⃝ Se proprietária/o rural ou sitiante, cópia dos seguintes documentos: 

  Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da
Fazenda - SEFAZ com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos
os blocos de notas em nome dos membros da família), ou Na impossibilidade do relatório do
SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias simples de todas as
contra notas do período 2017 de todas/todos as/os familiares que possuem bloco de notas,
e 

 Cópia da  Declaração de aptidão ao Programa Nacional  de Fortalecimento da Agricultura
Familiar - PRONAF, atualizada nos últimos três anos (somente para agricultoras/agricultores
aptas/aptos aos PRONAF)

⃝ Se empresária/empresário (proprietária/o, sócia/o ou diretor/a de empresa): 
 Pró-labore,  Contrato social e DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional

2. NOVA INSCRIÇÃO PARA  INGRESSANTES POR RESERVA DE VAGAS COM RENDA INFERIOR

Relação de documentos necessários
⃝ Termo de compromisso para solicitação de auxílio estudantil assinado pela/o estudante (ANEXO
B).
⃝ Cópia de extrato bancário atualizado de CONTA CORRENTE ou CONTA POUPANÇA em nome do
estudante, contendo os dados bancários. Para novas contas, comprovante de abertura de conta,
contendo os dados bancários. (Não serão aceitas contas salário).

3. AUXÍLIO MORADIA

Relação de documentos necessários
⃝  Cópia de comprovante de residência da família em outro estado e/ou município
⃝  Cópia de comprovante de residência do estudante em Caxias do Sul / RS
⃝  Cópia contrato de aluguel ou documento equivalente

4 . RENOVAÇÃO DOS  AUXÍLIOS ESTUDANTIS

Relação de documentos necessários
⃝ Termo de compromisso para solicitação de auxílio estudantil assinado pela/o estudante (ANEXO
B).


