ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA
Os acadêmicos inscritos no processo de seleção para bolsas de pesquisa e estudo
FUMDES 2012 devem preencher e imprimir o Formulário de Inscrição e entregar na
secretaria acadêmica com as comprovações dos seguintes documentos:
1. Relativas à composição do grupo familiar
Cópia da Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento, de todos os membros
do grupo familiar, incluindo o candidato, declarados no Formulário de Inscrição;
Cópia da Certidão de Casamento ou Declaração firmada com duas testemunhas,
registrada em cartório, quando se referir a União Estável;
Cópia completa da última Declaração do Imposto de Renda de todo o grupo
familiar. Não serão aceitas declarações de situações especiais para essas

comprovações.
Cópia do histórico escolar do ensino médio do candidato.
2. Comprovantes da Renda Bruta do grupo familiar

Empregados:
Cópia do recibo de salário completo, holerite ou contracheque e a carteira de
trabalho (CTPS).

Autônomos:
Decore (expedido por profissional de contabilidade habilitado), ou declaração
firmada por duas testemunhas, registrado em cartório, com data atual, informando a
renda mensal e atividade exercida.

Estagiários:
Cópia do termo de compromisso de estágio, em que conste o valor recebido pelo
mesmo.
Micro e Pequenos Empresários:
Cópia do contrato social e balanço financeiro da empresa;
Cópia da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;
Decore (expedido por profissional de contabilidade habilitado).

Pensionistas e Aposentados:
Cópia do comprovante de recebimento da pensão ou aposentadoria ou extrato de
pagamentos e benefícios que poderá ser extraído do site do INSS
http://www.previdenciasocial.gov.br

Desempregados ou do lar:
Cópia da baixa na Carteira Profissional.
Cópia do comprovante do seguro desemprego (caso de desempregado).

Renda Agregada:
Em caso de renda agregada, apresentar cópia da declaração do doador, informando o
valor doado.
2.1 Despesas do grupo familiar
Cópia de comprovantes de água, luz e telefone, condomínio e financiamento
habitacional;
Se o imóvel for cedido, apresentar cópia da declaração do respectivo proprietário;
No caso de o candidato dividir o pagamento de aluguel, apresentar comprovante de
divisão de aluguel, com nome, RG, CPF e assinatura dos demais moradores.
Cópia do contrato de aluguel ou declaração do proprietário do imóvel comprovando
a referida locação;
Cópia do comprovante do pagamento das mensalidades de curso (ensino
fundamental, médio ou superior), referente a outros dependentes da renda do grupo
familiar;
Cópia de comprovante de pagamento de despesas do candidato com transportes para
deslocamento até a Faculdade.
Doenças crônicas: a comprovação por meio de cópia do laudo médico com validade
máxima de 6 meses e ainda cópia das notas fiscais referentes às despesas mensais
com medicação.
Quaisquer outros documentos que a Equipe Técnica julgar necessário para avaliação
do processo.

