
ORIENTAÇÃO AOS CANDIDATOS COM
RENDA INFERIOR A 1,5 SALÁRIOS MÍNIMOS

Um Guia para Ingressantes por Reserva de Vaga (Cota de Renda ou Cota Social)



Olá Galera!

Este guia tem como objetivo auxiliar os candida-
tos cotistas de renda na organização dos documen-
tos necessários para comprovação da renda familiar.

Não esqueça: todos os documentos devem ser apre-
sentados no momento da matrícula. Consulte esse 
guia para saber quais são os documentos necessários.

Atenção! O guia não substitui o edital! É importante 
ler o Edital na página do www.ingresso.ifrs.edu.br
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O que é Reserva de Vaga, conhecida por Cota de renda ou Cota Social?
É uma política de ação afirmativa, ou seja, uma política que busca reduzir desigualdades socioec-
onômicas e educacionais, servindo como uma importante ferramenta na consolidação de igual-
dade de oportunidades, especialmente no ingresso nas Instituições Públicas de Ensino. As co-
tas de renda foram instituídas através da lei nº 12.711/2012 (Lei das Cotas) com a finalidade 
de possibilitar o acesso à educação pública para estudantes pertencentes a minorias sociais.
 
A quem se destinam?
O público-alvo é composto por candidatos (a) que:
* Cursaram Integralmente o ensino fundamental e/ou médio em escola pública;
* Possuem renda familiar bruta per capita inferior a 1,5 salários mínimo nacional.

Como funcionam e são distribuídas as cotas sociais?
A legislação atual prevê que 50% das vagas em instituições públicas devem ser reservadas pela lei de 
cotas, sendo os outros 50% destinados ao Acesso Universal (candidatos (as) sem direito às cotas, por 
exemplo, vindos(as) de escolas particulares). São organizadas da seguinte forma: de 50% das vagas res-
ervadas, 25% são destinadas a alunos (as) com renda familiar bruta total inferior a 1,5 salários mínimo e 
os outros 25% a estudantes com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo. Dentro das reservas 
de vagas são asseguradas vagas também às Pessoas com deficiência (PcD), Pretos/Pardos e Indígenas.
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3Isso pode ser visto no fluxograma do Sistema de Cotas:



Quem precisa comprovar renda familiar?
Os(as) candidatos(as) que foram classificados(as) nas Cotas: Cota 2, Cota 3, Cota 4 e Cota 5, pre-
cisam comprovar a condição socioeconômica de seu grupo familiar, apresentando docu-
mentos que comprovem a renda familiar per capita inferior a 1,5 salário-mínimo nacional.

Quando devo apresentar os documentos para comprovar a renda familiar?
A avaliação socioeconômica familiar é realizada quando o (a) candidato(a) é chamado(a) para fa-
zer a matrícula. Quando for realizar a matrícula, o(a) candidato(a) deve levar toda a documen-
tação que comprova sua renda, e também os documentos pedidos para fazer a matrícula.

Como funciona a comprovação da renda familiar? Como é feito isso?
Quando for realizar a matrícula, será feita uma entrevista com o (a) candidato(a), na qual ele(a) falará 
sobre sua situação familiar e socioeconômica e  apresentará os documentos que comprovem essa si-
tuação. Esses documentos irão variar, dependendo da situação de trabalho, de moradia, de quan-
tas pessoas residem na casa, etc. Mais adiante neste guia informaremos quais são esses documentos.

Quais os familiares que contam como membros da família, para avaliação socioeconômica?
Contam como membros do núcleo familiar aqueles (as) que residem no mesmo domicílio e dependem 
da mesma renda.

EXEMPLO DE NÚCLEO FAMILIAR 1: Lucas é candidato a uma vaga no IFRS-Câmpus Ibi-
rubá e na casa dele moram 6 pessoas: Ele (Lucas); o Avô; a Avó; a Mãe e 02 irmãos me-
nores de 18 anos. Ele deve apresentar a documentação de todos que residem na casa.
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EXEMPLO DO NÚCLEO FAMILIAR 2: Luiza é candidata a uma vaga no IFRS-Câmpus Ibirubá e 
na casa dela moram 3 pessoas: Ela (Luiza); o marido e a filha; Sendo que o marido paga pensão 
para sua outra filha que não mora com ele. Nesse caso, Luiza deve apresentar a documen-
tação de todos que residem na casa, incluindo o comprovante da pensão que o marido paga.

EXEMPLO DO NÚCLEO FAMILIAR 3: Pedro é candidato a uma vaga no IFRS-Câmpus Ibirubá e divide o alu-
guel com colegas de trabalho; Ele não irá apresentar a documentação dos colegas com quem divide aluguel. 
Ele irá apresentar apenas sua própria documentação e a de seus pais, que lhe ajudam financeiramente.  

Quem avaliará minha renda?
O(a) Assistente Social é o(a) profissional responsável pela avaliação socioeconômica. Após a avaliação, 
esse(a) profissional vai emitir um parecer deferindo (aprovando) ou Indeferido (reprovando) o ingresso 
por reserva de vaga.

Comprovei que minha renda familiar se encaixa na reserva de vaga, qual o próximo passo?
Após a avaliação da renda, se a documentação for deferida (aprovada), o(a) candi-
dato(a) será encaminhado(a) para fazer a matrícula no Setor de Registros Escolares.

Além de comprovar a renda familiar, é preciso levar outros documentos?
Sim. Além de comprovar a renda familiar é preciso trazer a documentação da matrícula, conforme os DO-
CUMENTOS OBRIGATÓRIOS E FORMULÁRIOS descritos nos Editais disponíveis na página https://ingres-
so.ifrs.edu.br/2020/editais/ . Você deve observar qual o Edital do curso em que você irá se matricular.
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O que acontece se minha renda familiar for superior a 1,5 salários mínimo?
O(a) candidato(a) que se inscrever por Reserva de Vaga de renda, mas que possuir renda familiar su-
perior 1,5 salário mínimo, perderá o direito a vaga para qual foi classificado inicialmente. Entretan-
to, não será excluído(a) do processo. Nesse caso, o(a) candidato(a) concorrerá novamente e passará 
por uma reclassificação de acordo com a nota que tirou na prova, podendo ser chamado(a) ou não.

Como faço para organizar documentação necessária para comprovar a renda familiar?
Os documentos necessários para comprovar a renda familiar são:
1) Documentação obrigatória do(a) candidato(a) e dos demais membros do grupo familiar
2) Documentos de comprovação de renda. Dependem da situação de trabalho específica de cada pes-
soa do grupo familiar.

Atenção: Ao lado da descrição de cada documento, indicamos o número da pági-
na deste guia onde você pode encontrar instruções sobre como fazer as cópias de for-
ma correta e exemplos de cada documento. Não deixe de conferir em caso de dúvida!
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1) Documentos obrigatórios do(a) candidato(a) e dos demais membros do grupo familiar:
*Preencher o Questionário Socioeconômico – Renda Inferior (Deve ser preenchido apenas um ques-
tionário por grupo familiar). (Ver página 11)

*Cópia da Identidade e CPF da/o candidata/o e de todos os membro do grupo familiar com 
14 anos ou mais ou documento equivalente (documentos com foto, expedidos por órgãos 
das Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Polícia Militar, Ministério do Trabalho, Ordens 
ou Conselhos de Classe legalmente reconhecidos, ou Conselho Nacional de Trânsito - Cartei-
ra Nacional de Habilitação expedida na forma da Lei 9.503/97, com fotografia). (Ver página 12)

*Certidão de Nascimento de todos os membros do grupo familiar menores de 14 (quatorze) anos (página 13)

*Cópia da Carteira de Trabalho (independentemente de ser assinada ou não) de to-
dos do grupo familiar com 14 (quatorze) anos ou mais, das seguintes páginas:

Cópia da página de identificação (da foto),
Cópia da página de qualificação (dos dados),
Cópia da página dos dois últimos contratos de trabalho,
Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, em branco. (ver página 14)

*Declaração múltipla (Anexo XII) de todos do grupo familiar com 14 (quatorze) anos ou mais, assinada 
pelo declarante e responsável em casos de menores de 18 (dezoito) anos; (ver página 15).
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2) Documentos de comprovação de renda. Dependem da situação específica de cada membro do 
grupo familiar. Confira no quadro abaixo em que condição você e sua família se enquadram. Veja mais 
explicações sobre cada documento nas páginas indicadas.

Assalariado
Cópia dos 3 (três) últimos comprovantes de renda (contracheques) de todos do grupo familiar que exercem 
função remunerada (carteira de trabalho assinada, serviço público, estágio, jovem aprendiz); (página 16)

Empresário
Cópia do Pró-labore (ver página 17)
Cópia do contrato social (ver página 17)
Cópia da Declaração Anual de Informações Sociais e Fiscais (DEFIS) - Arrecadação do Simples Nacional 
(ver página 18)
Cópia da Declaração de imposto de renda e do recibo de entrega de pessoa jurídica de todos os mem-
bros da família empresárias/os, proprietárias/os, sócias/os ou diretoras/es de empresa; (ver página 19)
Cópia da Declaração Anual de Simples Nacional do microempreendedor individual (DASN-
SIMEI) de todos os membros da família microempreendedores/as individuais; (ver página 20).
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Agricultor
Cópias e originais de todas as notas do ano anterior (ver página 21)
Cópia de Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultu-
ra Familiar- PRONAF se tiver, e/ou relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emiti-
do pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ de todos os membros da família que sejam pro-
prietários rurais ou sitiantes que possuem bloco de notas da agricultura familiar; (ver página 22)

Informal
Cópia dos extratos bancários dos últimos três meses das/dos trabalhadoras/es informais e autônomos;   
(ver página 23)

Seguro Desemprego
Cópia do Extrato de pagamentos do seguro desemprego de todos do grupo familiar desempregados que 
estão recebendo ou que já encaminharam para recebimento; (ver página 24)
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Aposentado, Pensionista, Auxílio-doença e/ou reclusão
Cópia do último extrato de pagamento de todos os membros da família que os recebem; (ver página 25)

Bolsa Família e/ou Benefício Prestação Continuada
Cópia do comprovante de recebimento de benefícios sociais (ver página 26)

Declaração de Imposto de Renda
Cópia da Declaração de Imposto de Renda e do recibo de entrega de todos os membros da família que 
declaram (ver página 27)

Cópia do Contrato do Aluguel
Cópia de contrato de aluguel para todos os membros da família que possuem imóvel e recebem pagamento 
de aluguel (ver página 28)

OBS: Poderão ser solicitados documentos complementares para a conclusão da avaliação socioeconô-
mica

Ainda fiquei com dúvidas sobre o assunto. Quem procurar?
Procure a Assistência Estudantil do campus no qual está inscrito pessoalmente ou pelos contatos:
Ibirubá: Fone (54) 3324-8145 - E-mail: assistencia.estudantil@ibiruba.ifrs.edu.br
Porto Alegre: Fone (51) 3930-6024 - E-mail: assistencia.estudantil@poa.ifrs.edu.br
Rio Grande: Fone (53) 3233-8665 - E-mail: assistencia.estudantil@riogrande.ifrs.edu.br 
Sertão: Fone (54) 3345-8009 - E-mail: assistencia.estudantil@sertao.ifrs.edu.br
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CONFIRA QUAIS SÃO ESSES DOCUMENTOS E COMO DEVEM SER FEITAS AS CÓPIAS:

O Questionário Socioeconômico possui 7 páginas,e deve ser preenchido pelo(a) candidato(a).
(Deve ser preenchido apenas um questionário por grupo familiar)
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Cópia da Identidade e CPF da/o candidata/o ou documento equivalente (documentos com foto, expedidos 
por órgãos das Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Polícia Militar, Ministério do Trabalho, Ordens 
ou Conselhos de Classe legalmente reconhecidos, ou Conselho Nacional de Trânsito - Carteira Nacional de 

Habilitação expedida na forma da Lei 9.503/97, com fotografia)
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Fique atento como as
cópias devem ser feitas!



Cópia da Identidade ou Certidão de Nascimento de todos os membros
do grupo familiar menores de 14 (quatorze) anos

Fique atento como as cópias devem ser feitas
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Cópia da Carteira de Trabalho (independentemente de ser assinada ou não) de todos do
 grupo familiar com 14 (quatorze) anos ou mais, das seguintes páginas:

 

Caso alguém não possuir Carteira de traba-
lho, informar no questionário. Caso não es-
teja assinada, mesmo assim precisa apre-
sentar cópia da primeira página do contrato 
de trabalho (neste caso, estará em branco).
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cópias devem ser feitas!



Declaração múltipla (Anexo XII) de todos do grupo familiar com 14 (quatorze) anos ou mais
assinado pelo declarante e responsável em casos de menores de 18 (dezoito) anos;
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Cópia dos 3 (três) últimos comprovantes de renda de todos do grupo familiar que exercem função
remunerada – para quem possui carteira de trabalho assinada, serviço público, estágio, jovem aprendiz)
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Cópia do Pró-labore / Cópia do contrato social
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Cópia da Declaração Anual de Informações Sociais e Fiscais (DEFIS)
Arrecadação do Simples Nacional
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Cópia da Declaração de imposto de renda e do recibo de entrega de pessoa jurídica de todos
os membros da família empresárias/os, proprietárias/os, sócias/os ou diretoras/es de empresa;
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Cópia da Declaração Anual de Simples Nacional do microempreendedor individual (DASNSIMEI)
de todos os membros da família microempreendedores/as individuais;
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Cópia e originais de todas as notas do ano anterior
21



Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- PRONAF se tiver, 
e/ou relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - 
SEFAZ de todos os membros da família que sejam proprietários rurais ou sitiantes que possuem bloco de 

notas da agricultura familiar; Apresentar junto com as cópias o Bloco para conferência.
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Cópia dos extratos bancários dos últimos três meses das/dos trabalhadoras/es informais e autônomos
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Cópia do Extrato de pagamentos do seguro desemprego de todos do grupo familiar desempregados
que estão recebendo ou que já encaminharam para recebimento;
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Cópia do último extrato de pagamento de aposentadoria, pensão, auxílio doença e/ou reclusão
de todos os membros da família que os recebem;
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Cópia do comprovante de recebimento de benefícios sociais: bolsa família e/ou
Benefício de Prestação Continuada- BPC;
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Cópia da Declaração de Imposto de Renda e do recibo de entrega de
todos os membros da família que declaram
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Cópia de contrato de aluguel para todos os membros da família que possuem
imóvel e recebem pagamento de aluguel 
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EQUIPE RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO DO GUIA DE ORIENTAÇÃO

Ana Paula de Almeida – Assistente Social (responsável técnica)
E-mail: ana.almeida@ibruba.ifrs.edu.br

Maurício Lopes Lima – Técnico em Assuntos Educacionais (apoio didático)
E-mail: mauricio.lima@ibiruba.ifrs.edu.br

Vanessa Soares de Castro – Psicóloga (apoio didático)
E-mail: vanessa.castro@ibiruba.ifrs.edu.br

Talita Luiza de Medeiros Ferro (apoio didático)
E-mail: talita.ferro@ibiruba.ifrs.edu.br

Felipe Iop Capeleto (responsável audiovisual)
E-mail: felipe.capeleto@ibiruba.ifrs.edu.br

Telefone para Contato: (54) 3324-8145
E-mail: assistencia.estudantil@ibiruba.ifrs.edu.br




