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EDITAL UNIARP/SAE n.º 001/2015 

                                                                                                      
Regulamenta os critérios para Concessão de Bolsas 
de Estudo do Programa do Fundo de Apoio a 
Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação 
Superior – FUMDES (Artigo 171), a alunos 
economicamente carentes e  para  2º semestre de 
2015.  

 
 
O Reitor da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP, no uso de suas 
atribuições regimentais e legais e com base no que dispõe a Lei Complementar nº 
407, de 5 de janeiro de 2008, que regulamenta o Artigo 171 da Constituição do 
Estado de Santa Catarina, RESOLVE tornar público os critérios de seleção para 
obtenção de Bolsas de Estudo para estudantes regularmente matriculados em 
cursos de graduação desta Instituição.  
 
I - DO OBJETO 
 
Art. 1º O presente Edital de seleção tem por objetivo definir as regras para 
aplicação dos recursos do FUMDES – Fundo de Apoio à Manutenção e ao 
Desenvolvimento da Educação Superior, previsto em Lei Orçamentária Anual – 
LOA, atendendo os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 407 de 25 de 
janeiro de 2008, mediante à concessão de Bolsas de Estudo a alunos 
economicamente carentes para acadêmicos matriculados em cursos presenciais de 
graduação da UNIARP, visando garantir condições efetivas para o fomento do 
desenvolvimento e das potencialidades regionais pela inserção de jovens na 
educação superior.  
 
II – DOS CANDIDATOS  
  
Art. 2º Poderão participar do processo seletivo deste Edital os alunos carentes 
regularmente matriculados em cursos presenciais da UNIARP que atendam as 
exigências deste edital.   
 
Parágrafo Único: Não será permitida a participação no Programa de Bolsas com 
recursos do FUMDES de alunos que sejam beneficiados com quaisquer outras 
bolsas de estudos, pesquisa ou extensão, Financiamento Integral de qualquer 
origem, inclusive  Bolsas decorrentes de recursos do Governo do Estado ou da 
própria universidade.   
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III – DA QUANTIDADE, VALOR E VIGÊNCIA DAS BOLSAS DE ESTUDOS 
 
Art. 3º A distribuição dos recursos para bolsas deverá considerar: 

1.    44 % do valor total do recurso do Aditivo para bolsas de estudo (Carência) 
2.    28 % do valor total do recurso do Aditivo para bolsas de pesquisa ou 

extensão 
3.    28 % do valor total do recurso do Aditivo para bolsas de estudo para cursos 

de Licenciatura. 

Art. 4º As Bolsa de Estudos serão concedidas aos alunos selecionados, a partir 
do segundo semestre de 2015, conforme o repasse do governo, até a conclusão do 
curso, desde que seja observado o prazo regulamentar previsto no Projeto 
Pedagógico do Curso. A Bolsa abrange o pagamento de 06 (seis) mensalidades 
neste ano e nos anos seguintes 12 (doze) parcelas por ano letivo do curso do aluno 
selecionado.  
 
Parágrafo Único: em caso de reprovação a bolsa de estudos será 
automaticamente cancelada, passando para outro aluno da lista de espera. 
 
 
IV- DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 
 

 Para concorrer às BOLSAS DE ESTUDOS os candidatos, além de não poderem 
receber nenhum outro auxílio, deverão preencher os seguintes requisitos:  
 

a) ter cursado todo o ensino médio em Unidade Escolar de Rede Pública, ou 
em Instituição privada, desde que tenha recebido Bolsa Integral ou 
Supletiva; 

b) residir, no mínimo, há 02 (dois) anos no Estado de Santa Catarina; 
 

c) estar matriculado e freqüentando curso de graduação na UNIARP Caçador 
ou Campus de Fraiburgo; 
 

d) Estar cadastrado no UNIEDU www.uniedu.sed.sc.gov.br em Bolsas 
Graduação no 2º semestre de 2015. O formulário deverá ser impresso e 
entregue juntamente com toda a documentação no prazo estabelecido 
no presente edital.  
 

V. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  
 
O Processo de Classificação de dará pelo  cálculo do índice de Carência, conforme 
critérios definidos pela Secretaria do Estado da Educação de Santa Catarina.  
 

http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/
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4.1. O índice de carência será obtido mediante o cadastramento de informações 
pelo estudante no formulário disponível no site retro informado, mediante aplicação 
de fórmula estabelecida na Portaria 37/SED/2014,  conforme abaixo especificado: 

 
IC= RF.ME.DE.TC.DDC 
____________________ 

GF.100 
 

Item  Peso  

Renda Familiar  Valores em Reais  

Moradia do estudante  Alugada ou financiada: 0,8  
Própria ou cedida: 1,0 

Despesa familiar com educação (com 
outro membro da família) 

Sim: 0,8 Não: 1,0   

Despesa com transporte coletivo  Sim: 0,8 Não: 1,0   

Despesa com doença crônica  Sim: 0,8 Não: 1,0   

Número de pessoas do grupo familiar  Quantidade de pessoas  

 
OBS: Quanto menor o índice obtido, maior será o grau de carência do candidato. 

 
A UNIARP  divulgará a relação de todos os inscritos com a classificação e 
respectivo ÍNDICE de Carência (IC) e fará a convocação dos acadêmicos pré-
selecionados para a segunda etapa. 
 
1) A relação dos inscritos será divulgada através do site www.uniarp.edu.br, 
murais da UNIARP e nos  jornais de circulação. 
 
Parágrafo segundo: Em caso de dúvidas ou se entender cabível e necessário, a 
Comissão Técnica poderá eventualmente solicitar documentos além dos 
solicitados, bem como entrevista com o candidato e/ou realizar visita domiciliar, 
para efeitos de comprovação quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos no 
presente edital.  
 
Parágrafo terceiro: a ficha de inscrição e os documentos deverão ser entregues 
no período 25 de agosto à 08 de setembro de 2015, até às 22h00 no Setor de 
Apoio ao Estudante da UNIARP e na Secretaria do Campus Fraiburgo.  
 
Parágrafo quarto: o candidato que prestar falsa declaração ou apresentar algum 
documento falso, além das penalidades da lei, terá a bolsa imediatamente 
cancelada ficará sujeito a devolução dos valores recebidos.  
 
Parágrafo quinto: A relação dos beneficiados será publicada através de Edital 
próprio da universidade.   

 
 

http://www.uniarp.edu.br/
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VII – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS INSCRIÇÕES DAS BOLSAS DE 
ESTUDO 
 
Art. 5º Os candidatos às bolsas de estudo devem apresentar a seguinte 
documentação: 
 

a) Histórico Escolar do Ensino Médio; 

b) Declaração de recebimento de bolsa integral expedida pela instituição em 

que cursou Ensino Médio, quando se tratar de aluno que estudou em 

instituição privada com bolsa de estudos; 

c) Comprovante de residência que reside no estado de Santa Catarina há pelo 

menos 02 (dois) anos; 

 
Art. 6º Para a comprovação da carência é necessária a apresentação da seguinte 
documentação: 

a) Ficha de inscrição do UNIEDU;  
b) Uma foto 3x4 do acadêmico (atualizada); 
c) cópia da Carteira de Identidade (RG), ou da Certidão de Nascimento (no 

caso de menores) de todos que façam parte do grupo familiar e forem 
declarados no formulário de inscrição; 

d) Cadastro de Pessoa Física (CPF) de todos os membros do grupo familiar, 
incluindo o aluno/candidato, declarados no Formulário de Inscrição;  

e) cópia da Certidão de Casamento ou declaração de União Estável (para este 
último, formulário anexo); 

f) cópia da Certidão de Casamento com a devida averbação da 
separação/divórcio dos pais ou cópia da sentença que extingue o vínculo 
matrimonial  ou, ainda, certidão de óbito, no caso de um deles não constar 
do grupo familiar do candidato; 

g) no caso do acadêmico ser financeiramente independente (possuir uma 
renda que lhe permita independência financeira, não recebendo qualquer 
tipo de ajuda do grupo familiar), apresentar uma declaração assinada por ele 
e por duas testemunhas com firmas reconhecidas em cartório; 

h) justificativa esclarecendo a maneira com que efetua o pagamento dos 
gastos, se estes forem superiores à renda declarada; 

i) certidão ou declaração expedida pelo cartório de registro de imóveis dos 
bens constantes no nome dos membros do grupo familiar ou certidão 
negativa de bens (caso não tenha bens no nome); 

j) declaração com reconhecimento em cartório da composição do patrimônio 
de todos os integrantes do grupo familiar, tais como: bens móveis e imóveis, 
especificando dados como: valor de mercado individualizado, ano, modelo, 
metragem, tipo de construção, localização, entre outros (anexo), apresentar 
em anexo a declaração, documentação de veículo e escrituras de 
imóveis e comprovante de financiamento (se for o caso);  
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k) declaração em papel timbrado com carimbo e devidamente assinada pelo 
representante da empresa ou instituição em que o acadêmico trabalha de 
que o mesmo não possui nenhum tipo de auxilio para custear sua 
graduação; 

l) declaração expedida pela prefeitura municipal ou defesa civil atestando ser 
vítima de calamidade pública (se for o caso); 

m) guia simples de consulta de automóveis de todos os integrantes do grupo 
familiar (retirar junto ao DETRAN); 

 
Art. 7º Se o acadêmico for menor de 24 (vinte quatro) anos, deverá entregar 
comprovante de renda dos pais, mesmo quando não residirem na mesma casa.  
 
Art. 8º Comprovantes da Renda Bruta do grupo familiar: 

 
1) Se estiverem Empregado: 

 
Carteira de trabalho (folha de identificação, folha do último contrato e folha seguinte 
em branco) atualizada, e cópia das três últimas folhas de pagamento; 
  

2) Se forem Autônomos, trabalho informal, profissional liberal (de 
qualquer membro do grupo familiar: 
 

a) Guias de recolhimento do INSS dos três últimos meses, compatíveis com a 
renda declarada; 

b) declaração firmada por duas testemunhas, registrada em cartório, com data 
atual, informando a renda mensal e atividade exercida (anexo); 

c) declaração comprobatória de percepção de rendimentos  - DECORE, 
original dos últimos três meses (pode ser apenas uma DECORE), feita por 
contador ou técnico contábil inscrito no respectivo conselho. 

 
3) No caso de Agricultor: 

 
a) Declaração de renda média mensal, emitida pelo sindicato da 

categoria, no município onde residam os membros do grupo 
familiar(anexo); 

b)  Declaração de propriedade, certidão de registro de imóveis, contrato 
de arrendamento ou parceria, se houver; 

c) Declaração de integrado/contrato junto as empresas: perdigão ou 
outras (indicando a atividade/declaração negativa se for o caso); 

d) Declaração de associado a cooperativas, (declaração de negativa se 
for o caso); 

e) Declaração de movimento econômico de agricultura familiar expedido 
pela prefeitura municipal.  

4)  Se for Micro e Pequeno Empresário: 
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         a)   Cópia do contrato social e balanço financeiro da empresa; 
b) Última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica; 
c) Decore (expedido por profissional de contabilidade habilitado); 

 
          5) Se for Pensionistas e Aposentados: 
 

a) 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/13.ASP) 
  
           6) Desempregado ou do lar: 
 

a) Cópia da baixa na Carteira Profissional; 
b) Declaração emitida pela previdência comprovando que não possui 

vínculo empregatício e que não recebe benefício; 
c) Declaração, com data atual, que não exerce atividade remunerada, 

assinada por duas testemunhas (anexo). 
 

 7) Renda Agregada:  
 

a) Em caso de renda agregada, apresentar declaração do doador 
informando o valor doado, assinada e registrada em cartório (anexo) 

 
8) Se estagiário:  

 
a) Apresentar comprovação de estágio remunerado, juntamente com a 

cópia carteira de trabalho (com as folhas de identificação, abaixo do 
último emprego e com a próxima página de contrato em branco). 

 
9) Se outras rendas: 
 
a) Declaração de outras rendas (por exemplo: comissões por vendas, 
auxílios de amigos, pensão alimentícia, aluguel de imóveis, etc.) 
reconhecida em cartório. 

 
Parágrafo único. Entende-se como renda bruta mensal familiar a soma de todos 
os rendimentos auferidos por todos os membros do grupo familiar, composta do 
valor bruto de salários, proventos, gratificações eventuais ou não, pensões, 
aposentadorias, benefício sociais, comissões, pró-labore, outros rendimentos do 
mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, e outros. 
 
Art. 9º. Despesas do grupo familiar: 

 
a) Comprovantes  do último mês, de água, luz, telefone e celular; 
b) Comprovantes de IPTU, condomínio, e financiamento habitacional; 

http://www.previdenciasocial.gov.br/13.ASP
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c) Se o imóvel for cedido, apresentar declaração do respectivo proprietário registrado 
em cartório; 

d) Contrato de aluguel ou declaração do proprietário do imóvel comprovando a 
referida locação (registrado em cartório), três últimos recibos de pagamento; 

e) Comprovante do pagamento das mensalidades de curso (ensino fundamental, 
médio ou superior), referente a outros dependentes da renda do grupo familiar; 

f) Comprovante de pagamento de despesas com transportes para deslocamento até 
a Faculdade; 

g) Portador de deficiência ou que tiver invalidez permanente: laudo médico atestando 
a espécie e o grau ou nível da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças, quando for o caso. 
Documento do órgão previdenciário reconhecendo a invalidez permanente do 
candidato, quando for o caso; 

h) Doenças crônicas: a comprovação por meio de laudo médico com validade máxima 
de 6 meses e ainda as notas fiscais referentes às despesas mensais com 
medicação; 

No caso do acadêmico dividir o pagamento do aluguel, apresentar comprovante de 
divisão de aluguel, com nome, CPF, RG e assinatura dos demais moradores 
(anexo).  
 
 
Art. 10º. Documentos do acadêmico: 
 

a) Comprovante original da matrícula do requerente, com nº de créditos (portal 
acadêmico entrar em relatórios);  

 
Comprovante original do desempenho escolar (notas) do semestre anterior, original 
ou cópia autenticada (portal acadêmico entrar em relatórios) 
 
IX - DAS RESPONSABILIDADES A SEREM ASSUMIDAS PELOS BOLSISTAS 
 
Art. 11º Os bolsistas do Programa de Bolsas do FUMDES deverão assumir os 
seguintes compromissos: 
 

a) Não receber, durante a vigência da Bolsa do presente programa, outra 
modalidade de bolsa ou Financiamento integral, ou que exceda o valor total 
da parcela da mensalidade; 

b) Cumprir o regulamento da instituição da qual está matriculado; 
c) Durante a realização do curso e vigência da bolsa, apresentar no campus 

universitário em que está matriculado, semestralmente, documento 
comprobatório de aprovação nas disciplinas curriculares e de satisfatório 
desempenho acadêmico; 

d) Restituir as IES, nas mesmas condições em que foram beneficiados, 
acrescidos de juros e atualização monetária, os valores correspondentes a 
todos os benefícios relativos à bolsa nos seguintes casos: 
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 não cumprimento do compromisso firmado junto ao programa de Bolsas 
de Estudos do FUMDES; 

 por desistência do curso sem justificativa aceita pelos órgãos 
competentes do campus/Núcleo  da UNIARP, no qual está matriculado.  

 
Parágrafo primeiro: O não cumprimento das responsabilidades previstas neste 
artigo e o não comparecimento para a assinaturas nos recibos de prestação de 
contas implicam no automático cancelamento da bolsa.  
 
 
XII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 12º A falta de assinatura nos recibos coletivos que serão solicitados após a 
seleção com avisos na internet e nos murais da UNIARP, implicará na PERDA DO 
BENEFÍCIO.    
 
Art. 13º Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato declara-se ciente e de 
acordo com todas as normas do processo seletivo, bem como aceita as decisões 
que possam ser tomadas pela comissão de avaliação de Bolsas em casos omissos 
e situações não  previstas  neste edital.    
 
Art. 14º.  Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe Técnica de Avaliação e 
Seleção de Bolsas de Estudo da UNIARP-Caçador. 
 
Art. 15º As bolsas somente serão liberadas após o repasse dos recursos do 
governo do estado de Santa Catarina. 
 
 
Art. 16º Fica eleito o foro da Comarca de Caçador para dirimir quaisquer dúvidas 
relacionadas com o presente edital. 
  

 
Caçador, 25 de agosto de 2015.  

 
 
 
 
 
 

Prof. Adelcio Machado dos Santos, Dr. 

Reitor 
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DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL  

 

 Declaro para os devidos fins, que eu, ___________________________, 

CPF nº ____________________, RG_____________ estou vivendo em união 

estável com _____________________________________________________ 

CPF___________________, RG_________________, desde a data de 

____/___/_____, no endereço, número______, bairro 

________________________ na cidade de ___________________________, 

estado______________________________ 

Declaro que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a 

omissão de informações ou de documentos falsos ou divergentes implicam no 

cancelamento do recebimento da Bolsa de estudos do Artigo 171, bem como a 

devolução dos valores indevidamente recebidos. Autorizo a Comissão Técnica de 

Concessão e Avaliação averiguar as informações acima citadas.  

 E, por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

 Local_____________________. _____de __________________de 20__ 

 

 

Assinatura do Candidato à Bolsa:_____________________________________ 

 

Testemunhas: 

 

_____________________________ 

Nome:  

CPF: 

________________________________ 

Nome:  

CPF: 
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DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS  

Eu, ________________________________________, inscrito(a) sob CPF 

nº:__________________declaro sob as penas da Lei, para fins de apresentação ao 

Processo de Bolsas de Estudos do Art. 171, que os bens patrimoniais do grupo familiar são 

compostos pelos seguintes itens e valores: 

 

Descrição dos bens móveis (casa, 

apartamento, sala comercial, lote 

urbano, lote rural ou chácara) 

Localização Valor de mercado 

 em R$ 

 

   

   

Veículos (automóveis, 

caminhão,motocicleta, 

motoneta ou reboque) 

Ano Placa RENAVAN Valor  

     

     

Outros Descrição Valor de Mercado  

em R$ 

   

   

 

Totalizando o valor de R$__________, conforme declaro no formulário.  

Declaro que os dados apresentados nesta declaração são verdadeiros e estou ciente que 

a omissão de informações ou apresentação de dados ou documentos falsos ou 

divergentes, implicam na exclusão do processo seletivo, além de medidas judiciais 

cabíveis. Autorizo a comissão responsável averiguar as informações acima.  

Local e data: _________________,______de_____20__ 

________________________________ 

Assinatura de um integrante do grupo familiar maior de 18 anos 

Reconhecer firma em cartório 
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DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA DE ATIVIDADES INFORMAIS E 

AUTÔNOMOS  

 

Eu, __________________________________________________________________ 

inscrito no CPF nº________________, declaro, para fins de apresentação ao Processo de 

Bolsa de Estudo da UNIARP, que exerço a atividade 

de___________________________________________________________________(des

crever a atividade/profissão que desempenha), sem nenhum vínculo empregatício, desde 

_________________(data), obtendo como remuneração média mensal o valor de R$ 

__________________. 

 

Obs.: Anexar cópia da carteira de trabalho (página de identificação, último contrato 

assinado e página seguinte em branco), conforme o presente edital.  

 

Local e data___________________de,_____________20____. 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

_____________________________ 

Nome:  

CPF: 

________________________________ 

Nome:  

CPF: 

 

 

 

Reconhecer firma em cartório  
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE AGRICULTOR  
 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de __________________________, declara para os 
devidos fins que o Sr._____________________________________________ é pai ou 
responsável por:_________________________________________________, sendo que 
o mesmo é agricultor residente e domiciliado na 
Linha__________________________________ 

Possuindo uma área de terra total de _______________hectares, com área plantada 
____________hectares, na qual efetuou as seguintes entregas de produtos nas últimas 

duas safras: 
Especificação 2014 2015 

MILHO 
Área plantada em h.a 
Sacas produzidas em h.a 

  

FUMO 
Área plantada em h.a 
Arrobas produzidas 

  

SOJA 
Área plantada em h.a 
Sacas produzidas  

  

LEITE nº de vacas leiteiras 
Média de produção 
 

  

SUÍNOS nº de matrizes  
Kg vendidos/ano  

  

BOVÍNOS  nº de bovinos  
Kg vendidos/ano 

  

TOMATE  
Total da produção anual 

  

Outros produtos  
 

  

Total Bruto em R$:    

 
Afirmo ainda que o número de dependentes desta renda é de :_______________ 
Com o qual vivem familiarmente produzindo em regime de economia familiar.  
Declara ainda que os dados acima são verdadeiros e estou ciente de que a omissão ou 
apresentação de dados falsos/divergentes, implicam em medidas judiciais cabíveis.  
Sem mais a declarar, assino e dou fé.  
Local e data_____________________,_____de_________________________de20_  
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais – Nome e Carimbo 
(Imprimir em folha timbrada do Sindicato, ou com carimbo do CNPJ/MF). 
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DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI ATIVIDADE REMUNERATÓRIA  
 
 
 
 

Eu, (membro do grupo familiar que não exerce atividade remunerada) 

_____________________________________________________________________(est

ado civil)__________________________, inscrito no CPF nº_________________, 

residente e domiciliado na Rua(Avenida, 

etc)__________________________________________________nº______________, 

declaro para os devidos fins, que não exerço atividade remunerada.  

 

Declaro que os dados apresentados nesta declaração são verdadeiros e estou ciente que 

a omissão de informações ou apresentação de dados ou documentos falsos ou 

divergentes, implicam na exclusão do processo seletivo, além de medidas judiciais 

cabíveis. Autorizo a comissão responsável averiguar as informações acima.  

Local e data: _________________,______de_____20__ 

 

_________________________________ 

            Assinatura do declarante 

 

 

 

Testemunhas: 

 

_____________________________ 

Nome:  

CPF: 

________________________________ 

Nome:  

CPF: 
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DECLARAÇÃO DE RENDA AGREGADA (OUTRAS RENDAS) 

 

 

Eu,(pessoa que ajuda)___________________________________________________ 

Inscrito no CPF nº ___________________e RG nº_____________________________, 

estado civil____________________________, residente e domiciliado na 

Rua________________________________, declaro para os devidos fins de apresentação 

ao Processo de inscrição de Bolsas do Art. 170, que ajudo financeiramente o 

acadêmico_________________________________________com o valor mensal de 

R$____________________. 

 

Obs.: São consideradas outras rendas: auxílios de parentes amigos, ajudas de custo, 

pensão alimentícia, renda proveniente de aluguel de imóveis, entre outros.  

 

Local e data____________________,______de____________de 20_____. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do (a) declarante 

(reconhecer firma em cartório) 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do acadêmico candidato à Bolsa de Estudos do Art. 170 
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DECLARAÇÃO DE DIVISÃO DE ALUGUEL 
 
 

Eu aluno regularmente matriculado no Curso de 
_________________________________da UNIARP-Caçador, declaro sob as penas da 
Lei e conforme o estabelecido no Edital UNIARP/SAE, para a comprovação de carência 
financeira com o propósito de ser contemplado com a Bolsa do Art. 171, que divido aluguel 
do imóvel situado na Rua ________________________nº_____ na cidade de 
_________________, no valor de R$__________para cada morador(a), sendo as 
seguintes pessoas que moram neste imóvel: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

Declaro que os dados apresentados nesta declaração são verdadeiros e estou ciente que 

a omissão de informações ou apresentação de dados ou documentos falsos ou 

divergentes, implicam na exclusão do processo seletivo, além de medidas judiciais 

cabíveis. Autorizo a comissão responsável averiguar as informações acima.  

 

Local e data: _________________,______de_____20__ 

 

 
___________________________________ 
Assinatura do Acadêmico candidato à Bolsa 

 
 

Assinatura dos demais inquilinos: 
 

______________________________________CPF:_______________________ 
 
 

______________________________________CPF:_______________________ 
 
 

______________________________________CPF:_______________________ 
 
 

______________________________________CPF:_______________________ 
   

 
 


