ANEXO II
Lista de documentos para comprovação de renda dos estudantes com renda per capita
familiar inferior ou igual a um salário mínimo e meio
Todos os integrantes do grupo familiar que possuem renda devem apresentar o comprovante
de renda.
1. Aposentado ou Pensionista ou BPC:
a) Extrato de pagamento do benefício da Previdência Social, obtido por meio de consulta no
endereço: http://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml;
b)Extrato de pagamento obtido na agência bancária ou caixa eletrônico.
2. Autônomos e Profissionais Liberais:
a) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, quando houver; ou
b) Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis
com a renda declarada; ou
c)Declaração de renda acompanhada (conforme Anexo III) da cópia da CTPS, com a página de
identificação, qualificação civil, do último contrato de trabalho registrado, página da última
alteração de salário e da página subsequente.
3. Desempregado ou trabalhador do lar:
a) Declaração de não exercício de atividade remunerada (Anexo IV), acompanhada da cópia
da CTPS, com a página do último contrato de trabalho registrado, página da última alteração
de salário e da página subsequente; ou
b) Segurado do seguro desemprego: Cópia atualizada do extrato do benefício.
4. Empresário:
a) Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica do último ano base; ou
b) Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE), devidamente
assinada por contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), contendo: os
valores referentes a pró-labores auferidos nos últimos seis meses; valores relativos aos lucros
e/ou dividendos recebidos no exercício em curso e no anterior.
5. Estágio Remunerado e/ou bolsa
a) Cópia do contrato/Termo de compromisso de estágio, onde conste o valor recebido; ou
b) Cópia do termo de concessão de bolsa, onde conste o valor recebido.
6. Pensões Judiciais
a) Cópia da decisão judicial determinando o pagamento/recebimento de pensão alimentícia;
ou
b) Declaração de pagamento/recebimento de pensão alimentícia (Anexo VII).

7. Produtor Rural ou Agrícola:
a) Declaração de Imposto de Renda – IRPF (referente ao último exercício) acompanhada do
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver; ou
b) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica- IRPJ (referente ao último exercício);
c) Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE), fornecida por
contador inscrito no CRC; ou
d) Declaração de rendimento anual, fornecida pelo Sindicato Rural e/ou Cooperativa, baseada
no bloco do produtor rural contendo: renda bruta, despesas com a produção (insumos) e as
pessoas dependentes dessa renda.
8. Trabalhador assalariado:
a) Cópia do contracheque atualizado; ou
b) Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), com a página de identificação, qualificação civil, do
último contrato de trabalho registrado, página da última alteração de salário e da página
subsequente.
9. Rendimentos de patrimônio:
a) contrato de locação ou arrendamento com firma reconhecida ou registrado em cartório,
acompanhado do último comprovante de recebimentos.

