
CRITÉRIOS PARA COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO
DOS REQUISITOS DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA

Estudante solteiro 

 NÚCLEO FAMILIAR:

• O próprio estudante, mãe/madrasta, pai/padrasto, filho(s) solteiro(s) e irmão(s)
solteiro(s) (independente da idade e do local de moradia).

• Sob  a  responsabilidade  do  Núcleo  familiar:  criança,  adolescente  ou  adulto
(adoção, tutela ou curatela). 

• Pessoas  independentemente  da  idade,  que  sejam incapazes  ou  inválidos  para
atividades laborativas.

Documentação mínima para comprovação da renda familiar bruta mensal

Apresentar cópia legível dos seguintes documentos de acordo com a situação de 
trabalho. 

Do Estudante

1. TRABALHADORES ASSALARIADOS
1.1 Contracheques atuais;
1.2 Declaração de IRPF – Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
1.3 Carteira de Trabalho registrada e atualizada;
1.4 Carteira de Trabalho registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em 
dia, no caso de empregada doméstica;
1.5 Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador
no FGTS;

                      1.6 Extratos bancários dos últimos três meses.

2. ATIVIDADE RURAL
2.1 Declaração de IRPF - Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
2.2 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ - Exercício 2013 – 
Ano/calendário 2012;
2.3 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família,quando for o caso;
2.4 Extratos bancários dos últimos três meses da pessoa física e das pessoas jurídicas 
vinculadas;
2.5 Notas fiscais de vendas.

3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS
3.1 Extrato mais recente do pagamento de benefício;



3.2 Declaração de IRPF- Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
3.3 Extratos bancários dos últimos três meses.

4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
4.1 Declaração de IRPF - Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
4.2 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua
família, quando for o caso;
4.3 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de
pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada;
4.4 Extratos bancários dos últimos três meses.

5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
5.1 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF - Exercício 2013 – 
Ano/calendário 2012
acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver;
5.2 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos;
5.3 Contrato de locação ou arrendamento devidamente
registrado em cartório acompanhado dos três últimos comprovantes
de Recebimentos.

De seu pai

1. TRABALHADORES ASSALARIADOS
1.1 Contracheques atuais;
1.2 Declaração de IRPF – Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
1.3 Carteira de Trabalho registrada e atualizada;
1.4 Carteira de Trabalho registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em 
dia, no caso de empregada doméstica;
1.5 Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador
no FGTS;

                      1.6 Extratos bancários dos últimos três meses.

2. ATIVIDADE RURAL
2.1 Declaração de IRPF - Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
2.2 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ - Exercício 2013 – 
Ano/calendário 2012;
2.3 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas



jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família,quando for o caso;
2.4 Extratos bancários dos últimos três meses da pessoa física e das pessoas jurídicas 
vinculadas;
2.5 Notas fiscais de vendas.

3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS
3.1 Extrato mais recente do pagamento de benefício;
3.2 Declaração de IRPF- Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
3.3 Extratos bancários dos últimos três meses.

4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
4.1 Declaração de IRPF - Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
4.2 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua
família, quando for o caso;
4.3 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de
pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada;
4.4 Extratos bancários dos últimos três meses.

5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
5.1 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF - Exercício 2013 – 
Ano/calendário 2012
acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver;
5.2 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos;
5.3 Contrato de locação ou arrendamento devidamente
registrado em cartório acompanhado dos três últimos comprovantes
de Recebimentos.

De sua mãe

1. TRABALHADORES ASSALARIADOS
1.1 Contracheques atuais;
1.2 Declaração de IRPF – Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
1.3 Carteira de Trabalho registrada e atualizada;
1.4 Carteira de Trabalho registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em 
dia, no caso de empregada doméstica;
1.5 Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador
no FGTS;

                      1.6 Extratos bancários dos últimos três meses.



2. ATIVIDADE RURAL
2.1 Declaração de IRPF - Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
2.2 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ - Exercício 2013 – 
Ano/calendário 2012;
2.3 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando for o caso;
2.4 Extratos bancários dos últimos três meses da pessoa física e das pessoas jurídicas 
vinculadas;
2.5 Notas fiscais de vendas.

3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS
3.1 Extrato mais recente do pagamento de benefício;
3.2 Declaração de IRPF- Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
3.3 Extratos bancários dos últimos três meses.

4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
4.1 Declaração de IRPF - Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
4.2 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua
família, quando for o caso;
4.3 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de
pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada;
4.4 Extratos bancários dos últimos três meses.

5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
5.1 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF - Exercício 2013 – 
Ano/calendário 2012
acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver;
5.2 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos;
5.3 Contrato de locação ou arrendamento devidamente
registrado em cartório acompanhado dos três últimos comprovantes
de Recebimentos.

De seu(s) irmão(s) maior(es) de dezoito anos de idade

1. TRABALHADORES ASSALARIADOS
1.1 Contracheques atuais;
1.2 Declaração de IRPF – Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;



1.3 Carteira de Trabalho registrada e atualizada;
1.4 Carteira de Trabalho registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em 
dia, no caso de empregada doméstica;
1.5 Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador
no FGTS;

                      1.6 Extratos bancários dos últimos três meses.

2. ATIVIDADE RURAL
2.1 Declaração de IRPF - Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
2.2 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ - Exercício 2013 – 
Ano/calendário 2012;
2.3 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família,quando for o caso;
2.4 Extratos bancários dos últimos três meses da pessoa física e das pessoas jurídicas 
vinculadas;
2.5 Notas fiscais de vendas.

3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS
3.1 Extrato mais recente do pagamento de benefício;
3.2 Declaração de IRPF- Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
3.3 Extratos bancários dos últimos três meses.

4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
4.1 Declaração de IRPF - Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
4.2 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua
família, quando for o caso;
4.3 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de
pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada;
4.4 Extratos bancários dos últimos três meses.

5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
5.1 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF - Exercício 2013 – 
Ano/calendário 2012
acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver;
5.2 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos;
5.3 Contrato de locação ou arrendamento devidamente
registrado em cartório acompanhado dos três últimos comprovantes
de Recebimentos.



De seu(s) irmão(s) menor(es) de dezoito anos de idade 

Certidão de nascimento ou Carteira de Identidade.  

De seu(s) filho(s) maior(es) de dezoito anos de idade 

1. TRABALHADORES ASSALARIADOS
1.1 Contracheques atuais;
1.2 Declaração de IRPF – Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
1.3 Carteira de Trabalho registrada e atualizada;
1.4 Carteira de Trabalho registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em 
dia, no caso de empregada doméstica;
1.5 Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador
no FGTS;

                      1.6 Extratos bancários dos últimos três meses.

2. ATIVIDADE RURAL
2.1 Declaração de IRPF - Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
2.2 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ - Exercício 2013 – 
Ano/calendário 2012;
2.3 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família,quando for o caso;
2.4 Extratos bancários dos últimos três meses da pessoa física e das pessoas jurídicas 
vinculadas;
2.5 Notas fiscais de vendas.

3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS
3.1 Extrato mais recente do pagamento de benefício;
3.2 Declaração de IRPF- Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
3.3 Extratos bancários dos últimos três meses.

4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
4.1 Declaração de IRPF - Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
4.2 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua
família, quando for o caso;
4.3 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de
pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada;
4.4 Extratos bancários dos últimos três meses.



5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
5.1 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF - Exercício 2013 – 
Ano/calendário 2012
acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver;
5.2 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos;
5.3 Contrato de locação ou arrendamento devidamente
registrado em cartório acompanhado dos três últimos comprovantes
de Recebimentos.

De seu(s) filho(s) menor(es) de dezoito anos de idade 

Certidão de nascimento ou Carteira de Identidade.  

     Em caso de adoção, guarda, tutela ou curatela 

               Apresentar documento oficial.  



Estudante casado/união estável, viúvo ou separado

NÚCLEO FAMILIAR:

• ESTUDANTE  CASADO:  o  próprio  estudante,  cônjuge/companheiro  e
filho(s)/enteado(s) solteiro(s) (independente da  idade e do local  de moradia).

• VIÚVO:  o  próprio  estudante,  filho(s)/enteado(s)  solteiro(s)  (independente  da
idade e do local  de moradia ).

• SEPARADO: o próprio estudante, filho(s)/enteado(s) solteiro(s) (independente da
idade e do local de moradia ).

Caso haja, considerar para as três situações  acima. 
• Sob  a  responsabilidade  do  núcleo  familiar:  criança,  adolescente  ou  adulto

(adoção, tutela ou curatela). 
• Pessoas  independentemente da idade, que sejam incapazes ou inválidos para

atividades laborativas.

Documentação mínima para comprovação da renda familiar bruta mensal

Apresentar cópia legível dos seguintes documentos de acordo com a situação de 
trabalho. 

Do estudante 

1. TRABALHADORES ASSALARIADOS
1.1 Contracheques atuais;
1.2 Declaração de IRPF – Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
1.3 Carteira de Trabalho registrada e atualizada;
1.4 Carteira de Trabalho registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em 
dia, no caso de empregada doméstica;
1.5 Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador
no FGTS;

                      1.6 Extratos bancários dos últimos três meses.

2. ATIVIDADE RURAL
2.1 Declaração de IRPF - Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
2.2 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ - Exercício 2013 – 
Ano/calendário 2012;
2.3 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família,quando for o caso;
2.4 Extratos bancários dos últimos três meses da pessoa física e das pessoas jurídicas 
vinculadas;
2.5 Notas fiscais de vendas.



3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS
3.1 Extrato mais recente do pagamento de benefício;
3.2 Declaração de IRPF- Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
3.3 Extratos bancários dos últimos três meses.

4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
4.1 Declaração de IRPF - Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
4.2 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua
família, quando for o caso;
4.3 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de
pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada;
4.4 Extratos bancários dos últimos três meses.

5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
5.1 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF - Exercício 2013 – 
Ano/calendário 2012
acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver;
5.2 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos;
5.3 Contrato de locação ou arrendamento devidamente
registrado em cartório acompanhado dos três últimos comprovantes
de Recebimentos.

De seu cônjuge

1. TRABALHADORES ASSALARIADOS
1.1 Contracheques atuais;
1.2 Declaração de IRPF – Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
1.3 Carteira de Trabalho registrada e atualizada;
1.4 Carteira de Trabalho registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em 
dia, no caso de empregada doméstica;
1.5 Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador
no FGTS;

                      1.6 Extratos bancários dos últimos três meses.

2. ATIVIDADE RURAL
2.1 Declaração de IRPF - Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
2.2 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ - Exercício 2013 – 



Ano/calendário 2012;
2.3 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família,quando for o caso;
2.4 Extratos bancários dos últimos três meses da pessoa física e das pessoas jurídicas 
vinculadas;
2.5 Notas fiscais de vendas.

3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS
3.1 Extrato mais recente do pagamento de benefício;
3.2 Declaração de IRPF- Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
3.3 Extratos bancários dos últimos três meses.

4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
4.1 Declaração de IRPF - Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
4.2 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua
família, quando for o caso;
4.3 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de
pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada;
4.4 Extratos bancários dos últimos três meses.

5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
5.1 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF - Exercício 2013 – 
Ano/calendário 2012
acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver;
5.2 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos;
5.3 Contrato de locação ou arrendamento devidamente
registrado em cartório acompanhado dos três últimos comprovantes
de Recebimentos.

De seu(s) filho(s)/enteado(s) maior(es) de dezoito anos de idade 

1. TRABALHADORES ASSALARIADOS
1.1 Contracheques atuais;
1.2 Declaração de IRPF – Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
1.3 Carteira de Trabalho registrada e atualizada;
1.4 Carteira de Trabalho registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em 
dia, no caso de empregada doméstica;
1.5 Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador
no FGTS;



                      1.6 Extratos bancários dos últimos três meses.

2. ATIVIDADE RURAL
2.1 Declaração de IRPF - Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
2.2 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ - Exercício 2013 – 
Ano/calendário 2012;
2.3 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família,quando for o caso;
2.4 Extratos bancários dos últimos três meses da pessoa física e das pessoas jurídicas 
vinculadas;
2.5 Notas fiscais de vendas.

3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS
3.1 Extrato mais recente do pagamento de benefício;
3.2 Declaração de IRPF- Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
3.3 Extratos bancários dos últimos três meses.

4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
4.1 Declaração de IRPF - Exercício 2013 – Ano/calendário 2012, acompanhada do recibo 
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver;
4.2 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua
família, quando for o caso;
4.3 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de
pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada;
4.4 Extratos bancários dos últimos três meses.

5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
5.1 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF - Exercício 2013 – 
Ano/calendário 2012
acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver;
5.2 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos;
5.3 Contrato de locação ou arrendamento devidamente
registrado em cartório acompanhado dos três últimos comprovantes
de Recebimentos.

De seu(s) filho(s)/enteado(s) menor(es) de dezoito anos de idade 
Certidão de nascimento ou Carteira de Identidade.  

     Em caso de adoção, guarda, tutela e curatela
               Apresentar documento oficial.  



            Documentação mínima comprobatória da condição de estudante indígena e quilombola

Do estudante 

1. Auto declaração do candidato;

2. Declaração de sua respectiva comunidade sobre sua condição de pertencimento 
étnico, assinada por pelo menos 03 (três) lideranças reconhecidas;

3. Declaração da Fundação Nacional do Índio (Funai) que o estudante indígena reside em
terras indígenas ou comprovante de residência em comunidade indígena; e

4. Declaração da Fundação Cultural Palmares que o estudante quilombola reside em 
comunidade remanescente de quilombo ou comprovante de residência em comunidade 
quilombola.



TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA

Declaro para os devidos fins que eu,_____________________________________________
,_______________(nacionalidade),_____________________________________domiciliado
em  __________________________________________(endereço),________________(CEP)
detentor do Registro Geral __________________ (Nº do RG), do Cadastro de Pessoa Física
n° ________________ (nº do CPF),  filho de ___________________________ (nome da
mãe),  aluno(a)  devidamente  matriculado(a)  no  curso
___________________________________________  (nome  do  Curso  de  Graduação)  e
matriculado sob o número______________________(número da matrícula), em nível de
graduação da _____________________________________(nome da Universidade Federal
ou Instituto Federal), tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de bolsista do
Programa de Bolsa Permanência, e nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar todas as
condições previstas na Portaria MEC n° XX, de XX de XX de 2013, publicada na página XX
da seção 01 do Diário Oficial da União no dia XX de XX de 2013, e das demais normas que
venham a substituir ou complementar a legislação vigente e DECLARO que: 

I – Possuo renda familiar per capita não superior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo
e meio);
II – Estou matriculado em cursos de graduação com carga horária média superior ou igual
a 5 (cinco) horas diárias;
III – Não ultrapasso dois semestres do tempo regulamentar do curso de graduação em que
estou matriculado para me diplomar.

Declaro ainda que responderei civil, administrativa e criminalmente pelas informações
prestadas, inclusive no âmbito do sistema de informação do programa e AUTORIZO o
FNDE a bloquear ou estornar valores creditados em minha conta -benefício, mediante
solicitação direta ao Banco do Brasil  S/A,  ou proceder  ao desconto nos  pagamentos
subsequentes, nas seguintes situações:

1) ocorrência de depósitos indevidos;
2) determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público;
3) constatação de irregularidades na comprovação do meu
desempenho acadêmico;
4) constatação de incorreções nas minhas informações cadastrais como bolsista.

OBRIGO-ME ainda a, no caso de inexistência de saldo suficiente na conta-benefício e não
havendo pagamentos futuros a serem efetuados, restituir ao FNDE/MEC, no prazo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da notificação, os valores creditados
indevidamente ou objeto de  irregularidade constatada.

A inobservância dos requisitos citados acima, e/ou se praticada qualquer fraude pelo(a)
bolsista, implicará no cancelamento da bolsa, com a restituição integral e imediata dos
recursos, de acordo com os índices previstos em lei competente, acarretando ainda, a
impossibilidade  de  receber  benefícios  por  parte  de  qualquer  órgão  vinculado  ao
Ministério da Educação, pelo período de cinco anos, contados do conhecimento do fato.

Assinatura do(a) bolsista:___________________________

Local e data:_____________________________________


