
EDITAL DO PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DIGITAL + 

 Edital da SFSCA nº 008/2022, de 13 de junho de 2022. 

A Superintendente de Finanças, Sistemas e Clientes 
Acadêmicos, no uso de suas atribuições, torna público o 
presente Edital, com normas, rotinas e procedimentos 
relativos ao Programa Universitário Digital + 2022.2, da 
Universidade de Vassouras, com base nas disposições 
regimentais e na legislação em vigor. 

1. DO PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DIGITAL +

O Programa revela que a Fundação Educacional Severino Sombra – Universidade de Vassouras é uma 
instituição verdadeira e responsavelmente comprometida com as demandas sociais e educacionais, que 
são fundamentais para a transformação sócio-econômico-educacional de nossa região. O PROGRAMA 
UNIVERSITÁRIO DIGITAL + - FUSVE é exclusivo e garante a entrada e continuidade de alunos em todos 
os cursos de graduação à distância,com bolsa de estudo integral (100%) , para os ingressantes no segundo 
semestre de 2022. 

A continuidade da bolsa de estudo dependerá do cumprimento de todas as exigências para 
renovação/recadastramento de bolsa semestralmente/anualmente, conforme descrito no Manual do 
Bolsista, disponível no site da Universidade. 

2. DAS BOLSAS E REQUISITOS

2.1. Serão ofertadas 100 (cem) bolsas de estudo integrais - 100%(cem por cento), para  ingressantes 
em todos os cursos de graduação à distância, da Universidade de Vassouras, no 2º semestre de 2022, 
desde que atendam aos critérios filantrópicos , renda per capita de até 1,5 (um inteiro e cinco décimos), 
com apresentação comprobatória da situação socioeconômica do (a) candidato (a) e de seu grupo familiar. 

2.2. O (a) candidato (a) que, eventualmente, seja portador de diploma, NÃO ESTÁ APTO a participar do 
Programa, em respeito aos dispositivos legais que privilegiam o acesso à educação a alunos que ainda não 
tenham tido oportunidade de cursar o ensino superior. 

2.3. Caso o (a) candidato (a) não atenda aos critérios socioeconômicos de filantropia conforme previsto 
em lei, poderá matricular-se no curso de graduação à distância de sua preferência, após a realização da 
seleção, devendo para tanto, efetuar o pagamento integral das prestações mensais. 

2.4. A ordem de aprovação e classificação das bolsas de estudo obedecerá a análise documental realizada 
pela Comissão de Bolsas. 



3. DA INSCRIÇÃO

3.1 Para realizar sua inscrição, o candidato deverá, no período de 13 a 24/06/2022, adotar os seguintes 
procedimentos: 

a) O (a) candidato (a) deve  tomar ciência das  normas  do Edital do Processo Seletivo e também deste Edital;

b) Acessar o endereço eletrônico: http://www.universidadedevassouras.edu.br clicando no banner: 
“Processo Seletivo 2022.2: Graduação Presencial e Plus”; tomar ciência das normas do Edital;

c) Ao clicar no banner, o (a) candidato (a) será direcionado para a página da inscrição do Processo Seletivo
2022.2 – Vestibular Online.

d) O (A) candidato (a) deverá se direcionar para a aba “inscrição”, a fim de realizá-la, iniciando pelo
preenchimento de seu nome e de seu CPF no campo pertinente e, em seguida, deverá escolher o curso
que deseja, clicando na aba “área ofertada”.

e) Ao dar continuidade, o (a) candidato (a) será direcionado (a) para a página em que deverá preencher
com os seus dados pessoais e os dados do curso para o qual se inscreveu.

f) Ao preencher todos os dados solicitados, o (a) candidato (a) deverá, enfim, tomar ciência do conteúdo
do “Termo de Aceite”.

g) Por fim, para finalizar a sua inscrição, o (a) candidato (a) irá gerar o seu “Comprovante de inscrição”.

3.2 O preenchimento do requerimento de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato e 
deverá obedecer estritamente às normas deste Edital e às instruções que constam no endereço eletrônico 
http://www.universidadedevassouras.edu.br 

3.3 A Universidade de Vassouras não se responsabilizará pelos requerimentos de inscrição não 
processados por problemas de ordem técnica no equipamento ou na conexão de internet utilizados pelo 
candidato que impossibilitem a transmissão dos dados, principalmente no último dia de inscrição. 

3.4 O candidato portador de necessidades especiais que necessite de condições especiais para realização 
da prova deverá enviar e-mail para processoseletivo@universidadedevassouras.edu.br e solicitar o tipo 
de atendimento diferenciado a ser oferecido, mediante apresentação de atestado médico com parecer 
descritivo das necessidades, no período, horário e local indicados no calendário. 

3.5 O não atendimento ao previsto no item 3.4 implicará a realização da prova nas mesmas condições 
estabelecidas para os demais candidatos, não cabendo ao candidato qualquer recurso quanto às normas 
contidas neste Edital. 

3.6 A inscrição para o Processo Seletivo 2022.2 implicará a aceitação irrestrita das condições 
estabelecidas, não cabendo ao candidato qualquer recurso quanto às normas contidas neste Edital. 

4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1 A seleção de candidatos para ingresso nos cursos de graduação à distância, PROGRAMA 
UNIVERSITÁRIO DIGITAL +  da  Universidade de Vassouras, se dará através de uma Prova, que será 
realizada por meio de Processo Seletivo 100% (cem por cento) online, de acordo com os seguintes 
critérios: 

http://www.universidadedevassouras.edu.br/
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4.2 Após a finalização de sua inscrição, o (a) candidato (a) receberá, dentro do período de 24 (vinte e 
quatro) horas, um e-mail e uma mensagem via WhatsApp contendo um link e um código para acessar e 
realizar a sua Prova Online. 

4.3 O (a) candidato (a), obrigatoriamente, deverá realizar a prova seguindo as orientações contidas no 
link  que será enviado pela correspondência eletrônica encaminhada pelo Setor de Processo Seletivo da 
Universidade de Vassouras. 

4.4 A prova online terá duração máxima de 2 (duas) horas, a contar do aceite dentro do formulário próprio 
para iniciá-la. O tempo de duração será controlado através do cronômetro que encerra a sua aplicação 
quando o tempo limite é atingido ou quando o (a) candidato (a) clicar no botão “FINALIZAR”, sendo este 
de caráter classificatório. 

4.5 A prova online será composta de 10 (dez) questões objetivas; 

4.6 O (a) candidato (a) deverá realizar a prova individualmente, obedecendo o tempo estabelecido no 
presente Edital, sob pena de desclassificação. 

4.7 Na realização da prova online, o (a) candidato (a), não pode, em hipótese alguma, ter a intervenção 
de terceiros, ficando o mesmo inteiramente responsável, civil e criminalmente, por eventuais fraudes 
constatadas pela banca avaliadora. 

4.8 A Prova Online valerá 10 (dez) pontos e será considerado aprovado o candidato que acertar, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total da prova. 

4.9 Será eliminado automaticamente do Processo Seletivo o candidato que não clicar no botão 
“FINALIZAR” para o envio da Prova Online até o horário limite de 2 (duas) horas a contar do início da 
prova. 

4.10 Uma vez enviada a Prova Online, o (a) candidato (a) não terá mais acesso a mesma. 

4.11 É aconselhável que antes de iniciar a prova, o (a) candidato (a) reserve um tempo, de no mínimo 
1 (uma) hora, e confira sua conexão com a internet a ser utilizada. Fica o (a) candidato (a) ciente que uma 
vez iniciada a prova, não há como dar pausa, reiniciar ou retornar a mesma, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato (a) a finalização da prova no ambiente destinado à sua realização. 

4.12 Caso ocorra qualquer intercorrência, de ordem estritamente técnica, que impeça o (a) candidato 
(a) de finalizar o processo para envio da prova, o (a) mesmo (a) deverá entrar em contato imediatamente, 
ou no menor espaço de tempo possível, com o setor de processo seletivo através de qualquer canal 
descrito no item 8.4 deste Edital, relatando o problema ocorrido para que sejam avaliadas possíveis 
soluções. 

5. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

5.1 Além de realizar o processo seletivo, para concorrer às bolsas de estudo, os interessados deverão 
entregar no Bloco 8 da Universidade de Vassouras (Setor Graduação Digital +), NO PERÍODO DE 13 a 
24/06/2022, os documentos listados nos ANEXOS II,  bem como o Formulário Socioeconômico. 



5.2 SERÃO DESCONSIDERADOS PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO, O ENVIO DOS DOCUMENTOS FORA DA 
DATA LIMITE ESTABELECIDA E/OU FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NESTE ITEM. 

5.3 O (a) candidato (a) que não entregar a documentação no PERÍODO ESTABELECIDO ACIMA NÃO 
PODERÁ CONCORRER ÀS BOLSAS DE ESTUDO DO PROGRAMA. Caso opte por realizar a prova, deverá 
estar ciente de que no caso de aprovação no processo seletivo, poderá se matricular e efetuar o 
pagamento das prestações mensais de forma integral. 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO

6.1 A ordem de aprovação e classificação das bolsas de estudo obedecerá: 
a) Análise documental realizada pela Comissão de Bolsas, Descontos e Benefícios;

b) Nota final do candidato, consoante disposto no item 4.8.

6.2. Na ocorrência de empate serão adotados os seguintes critérios de desempate nesta ordem: maior  
nota na Prova e candidato (a) com maior idade. 

6.3. Caso o (a) candidato (a) não atenda aos critérios socioeconômicos de filantropia conforme previsto 
em lei, poderá matricular-se no curso de graduação à distância de sua preferência após a realização da 
seleção, respeitando-se desde já o item 4.8, devendo contudo efetuar o pagamento integral das 
prestações mensais. 

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DA BOLSA

A divulgação do resultado do PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DIGITAL + da Universidade de Vassouras será 
no dia 06/07/2022, partir das 16 horas, no site eletrônico www.universidadedevassouras.edu.br e 
também no Setor  Comissão de Bolsas, Descontos e Benefícios. 

7.1 Os alunos beneficiados com a Bolsa terão o prazo de 07 a 11/07/2022 para assinar o Termo de 
Compromisso de Concessão de                       Bolsa de Estudo Filantrópica,sob pena de desclassificação e perda da 
Bolsa. 

7.2 O candidato classificado e aprovado deverá efetuar sua matrícula, no período de 07 a 11/07/2022 
na Secretaria Acadêmica de Graduação, Bloco 3, Campus da Universidade de Vassouras, no horário de 
9h às 17h. 

7.3 No caso de candidatos aprovados que não efetuarem sua matrícula em tempo hábil serão 
considerados   desistentes, situação na qual a Instituição promoverá a reclassificação. 

7.4 Somente poderão matricular-se os candidatos que apresentarem toda a documentação exigida no 
subitem 7.6. 

7.5 A matrícula somente poderá ser feita pelo próprio candidato classificado, mesmo no caso de menores 
assistidos. Em caso excepcional, admitir-se-á Procuração por instrumento particular,  com firma do 
outorgante reconhecida por semelhança. 

7.6 O candidato, para efetuar a matrícula, deverá apresentar os DOCUMENTOS ORIGINAIS E 
RESPECTIVAS CÓPIAS abaixo especificados: 
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a) Requerimento de matrícula (Contrato de Prestações de Serviços Educacionais) que será encaminhado
por email pela Secretaria Acadêmica de Graduação; 

b) Certificado ou diploma de conclusão do ensino médio ou equivalente e cópia da publicação no Diário
Oficial, para concluintes de 1985 a 2015, oriundos dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito 
Federal, e concluintes do CEJA; 

c) Histórico Escolar do ensino médio;

d) Documento oficial de identidade, atualizado;

e) Título de Eleitor e Certidão de quitação eleitoral;

f) Certificado de Reservista;

g) Cadastro de Pessoa Física – CPF;

h) Certidão de Nascimento ou Casamento;

i) Documento oficial de identidade (RG), CPF e comprovante de residência do responsável financeiro,
quando for o caso. 

7.7 No ato da matrícula o candidato terá que apresentar documentos comprobatórios de conclusão de 
ensino médio, caso contrário não poderá efetuar matrícula, sendo assim desclassificado do presente 
processo seletivo. 

7.8 No ato da matrícula, o candidato que tenha concluído o ensino médio no exterior deverá apresentar 
o Parecer de Equivalência de Curso expedido pelo Conselho Estadual de Educação.

7.9 O procedimento de matrícula obedecerá aos trâmites estabelecidos pela Universidade de Vassouras, 
devendo o requerimento ser assinado pelo candidato e seu responsável financeiro. Se o candidato for 
menor, o responsável financeiro legal deverá assinar o documento. 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Será cancelada, em qualquer época, a matrícula do candidato que tiver realizado o Processo Seletivo, sem 
direito a qualquer ressarcimento pelas prestações ou taxas eventualmente pagas, caso fique comprovado 
o uso de documentos ou informações falsas, fraudulentas, eivadas de irregularidades ou outros ilícitos.

8.2 O  processo seletivo 2022.2 constante neste Edital não caberá recursos. 

8.3 Não serão aceitos trancamentos de matrículas de alunos (as) oriundos deste Processo Seletivo, antes                          de 
decorrido o primeiro período do curso. 

8.4 Demais informações sobre o presente Processo Seletivo poderão ser obtidas no Setor de Processo 
Seletivo Discente, localizado no endereço: Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, 280, Bloco 9, 
Centro, Vassouras/RJ, no horário de 08h00 às 22h00, de segunda a sexta-feira; por e-mail: 
processoseletivo@universidadedevassouras.edu.br ou pelo telefone (24) 2471-8309 e ainda (0800) 
0208200. 
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8.5 No que se refere às informações sobre a entrega de documentação para análise do Programa 
Universitário Digital +, entrar em contato com o Setor de Comissão de Bolsas, localizado no endereço: Av. 
Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, 280, Bloco 3, Centro, Vassouras/RJ, no horário de 09h00 às 
12h00 e das 13h30min às 18h00, de segunda a sexta-feira, telefone (24) 2471-8359; ou por e-mail: 
beneficios@universidadedevassouras.edu.br 

 Vassouras/RJ, 13 de junho de 2022. 

Superintendência de Finanças, Sistemas e Clientes Acadêmicos  

Fundação Educacional Severino Sombra 
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ANEXO I 

Os candidatos obrigam-se a efetuar a entrega dos seguintes documentos atualizados, próprios e de todos 
os integrantes do grupo familiar declarado no formulário socioeconômico, segundo a ordem abaixo: 

I. Cópias da Certidão de nascimento ou Cédula de identidade (RG) ou  carteira  de  habilitação, de  todos
os membros integrantes do grupo familiar, informados no Formulário Socioeconômico; 

II. Cópias do Cadastro de Pessoa Física – CPF e Título de Eleitor de todos os membros integrantes do grupo
familiar, descritos no Formulário Socioeconômico; 

III. Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) de cada membro integrante do grupo familiar,
inclusive maiores de 16 anos que já possuírem CPF e Título de Eleitor. Esse documento deverá ser 
solicitado na agência local do INSS, devendo o candidato apresentar CPF, RG e Título de Eleitor no 
momento da solicitação. 

 Acesse o site ou aplicativo do Meu INSS, através do link abaixo e faça login com CPF e senha;
https://meu.inss.gov.br/

 Na aba de “Serviços em destaque”, selecione a opção de “Extrato de Contribuição (CNIS)”.

 Ao fazer isso, a plataforma exibe o seu extrato do CNIS.

IV. Cópia da certidão de casamento ou averbação da separação, divórcio do candidato e dos pais, se                            for
o caso, ou ainda a certidão de óbito, no caso de um deles não constar no grupo familiar do candidato;

V. Declaração de união estável com firma reconhecida do candidato e dos pais, quando for o caso. 
(Anexo I-A) 

VI. Declaração Negativa de união estável do candidato dos pais, quando for o caso. (Anexo II-B)

VII. Cópia do último comprovante de:

a) Água;

b) Energia Elétrica;

c) Telefone fixo ou móvel (se houver);

d) TV a cabo ou internet (se houver);

e) Transporte Coletivo (se houver).

f) Convênio Médico (se houver);

g) Financiamento imobiliário ou de veículo (se houver);

h) Mensalidade de faculdade (se houver).

VIII. Para quem possuir casa própria, mas não tiver a escritura, apresentar o último IPTU.

IX. Caso a família do requerente resida em moradia alugada ou cedida, apresentar cópia do Contrato de
Locação com as assinaturas reconhecidas em cartório por semelhança com o último comprovante de 
pagamento; 

X. Declaração com assinatura reconhecida em cartório por semelhança do proprietário do imóvel, caso  
a família do (a) candidato (a) resida em moradia alugada sem contrato de locação (Anexo II-C); 
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XI. Caso o aluguel seja dividido com outra(s) pessoa(s), anexar declaração assinada por todos os
inquilinos informando o valor pago individualmente (Anexo II-D); 

XII. Declaração com assinatura reconhecida em cartório por semelhança do proprietário do imóvel, caso
a família do requerente resida em moradia cedida (Anexo II-E); 

XIII. Caso a família do requerente resida em moradia própria, cópia do Registro de Imóvel, com o
respectivo comprovante de IPTU (ano de 2020) ou ITR (2020) da residência do candidato. 

XIV. Se receber ou pagar pensão alimentícia, apresentar cópia da decisão judicial ou anexar a declaração,
constando o valor da pensão alimentícia recebida mensalmente e assinatura da pessoa que paga pensão, 
com firma reconhecida por semelhança em cartório (Anexo II-F); 

a) Em caso de pagamento de pensão via depósito bancário, anexar o comprovante bancário dos últimos
03 (três) meses. 

XV. Em caso de não recebimento de pensão alimentícia e ajuda financeira, anexar a declaração com
firma reconhecida por semelhança em cartório (Anexo II-G); 

XVI. Em caso de existência de doença crônica indicada na Portaria Interministerial n° 2998 de
23/08/2001 no grupo familiar, apresentar laudo médico com CID, datado e carimbado com CRM a partir 
de 1° de janeiro de 2021. 

XVII. Caso o candidato ou algum membro integrante do grupo familiar possua automóvel, anexar cópia
do Certificado de Propriedade; 

XVIII. Cópias das páginas da Carteira de Trabalho de todos os integrantes do grupo familiar, indicado
pelo aluno como comprovante de residência familiar, maiores de 18 (dezoito) anos, onde constem: 
identificação; qualificação civil; contrato de trabalho atual (com a última página assinada) e página 
subsequente em branco; alterações de salário (com a última página atualizada). 

XIX. Para comprovar renda por atividade profissional, apresentar documentos conforme o tipo de
atividade, sendo cópia simples, conforme especificado abaixo de todos os membros integrantes do grupo 
familiar: 

a) Empregado Formal, apresentar:

- 03 (três) últimos contracheques; 

- no caso de pagamento de comissões e horas extras, apresentar os 06 últimos contracheques; 

- OU cópia da Declaração de Imposto de Renda de 2021 (ano-base 2020), com todas as páginas e 
respectivo recibo de entrega; 

b) Funcionário Público, apresentar:

- 03 (três) últimos contracheques. 

c) Se for sócio e/ou proprietário de empresa e/ou cotista, deve apresentar:

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (folha de rosto, dados pessoais, último contrato de trabalho 
e página seguinte em branco, últimas anotações gerais e página seguinte em branco); 

- Comprovante de pró-labore: os 03 (três) últimos, os lucros distribuídos e o Contrato Social; 

- Declaração de Imposto de Renda de pessoa jurídica completa com recibo de entrega da mesma e, 
caso a empresa não tenha movimentação, apresentar comprovante de inatividade expedido pela Receita 
Federal e/ou Estadual; 



d) Se for trabalhador informal, prestador de serviços, autônomo ou profissional liberal, deve
apresentar: 

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (folha de rosto, dados pessoais, último contrato  de  trabalho   
e página seguinte em branco, últimas anotações gerais e página seguinte em branco); 

- Contrato de Prestação de Serviços, se houver. 

- Inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM se houver; 

- Declaração (Anexo II-H). 

e) Estagiário, deve apresentar:

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (folha de rosto, dados pessoais, último contrato de                                    trabalho  

e página seguinte em branco, últimas anotações gerais e página seguinte em branco); 

- Termo de compromisso de estágio em vigência indicando o valor recebido. 

f) Aposentado, pensionista ou beneficiário de auxílio-doença do INSS, ou qualquer outro Instituto
de Previdência Pública ou Privada, deve apresentar: 

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (folha de rosto, dados pessoais, último contrato de   trabalho 
e página seguinte em branco, últimas anotações gerais e página seguinte em branco); 

- Extrato de pagamento constando valor bruto do benefício; 

- A partir de 60 (sessenta) anos não é necessário apresentar. 

g) Trabalhador Cooperado deve apresentar:

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (folha de rosto, dados pessoais, último contrato de trabalho 
e página seguinte em branco, últimas anotações gerais e página seguinte em branco); 

- Contrato de Cooperação e declaração em papel timbrado da cooperativa, assinada pelo responsável 
legal, constando atividade desenvolvida e média de rendimento bruto dos últimos: 03 (três) meses, com 
carimbo do CNPJ da Cooperativa. 

h) Desempregado e recebendo seguro-desemprego, deverá apresentar:

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (folha de rosto, dados pessoais, último contrato de               trabalho 
e página seguinte em branco, últimas anotações gerais e página seguinte em branco); 

- Comprovante do último pagamento do Seguro-desemprego; 

- Rescisão contratual. 

i) Desempregado, sem possuir nenhum tipo de renda, deverá apresentar:

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (folha de rosto, dados pessoais, último contrato de                 trabalho 
e página seguinte em branco, últimas anotações gerais e página seguinte em branco); 

- Declaração com assinatura reconhecida em cartório, por semelhança (Anexo II-I); 

j) Se recebe ajuda financeira, deverá apresentar:

- Declaração de Renda Agregada com reconhecimento de firma por semelhança em cartório, 
identificados com o respectivo nome, CPF, endereço e valor mensal da ajuda financeira de terceiros 
(parentes ou não) (Anexo II-J); 



k) Se o grupo familiar constar membro que seja beneficiário do BPC (Benefício de Prestação
Continuada): 

- Cópia do comprovante do último pagamento do benefício e declaração de acompanhamento familiar 
no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 

l) Se o grupo familiar for beneficiário do Programa Auxílio Brasil:

- Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Único (Cadúnico), Programas Sociais do Governo 
Federal, constando o NIS (número de identificação social) e/ou declaração de acompanhamento familiar 
no CRAS. 

m) Se utiliza transporte coletivo:

- Comprovante (recibo ou nota fiscal) mensal de pagamento de transporte coletivo da moradia do 
estudante até a Universidade. O comprovante deve ser nominal ao aluno e possuir dados da empresa de 
transporte (carimbo, endereço e assinatura do responsável). 

n) Para comprovação de conclusão do ensino médio, o estudante deverá apresentar um dos seguintes
documentos:

- Certificado ou Histórico de conclusão do ensino médio; Certificado de Conclusão com base no 
resultado do Exame Nacioanl do Ensino Médio – (Enem); Certificado do Exame Nacional para Certificação 
de Compentências de Jovens e Adultos (Enceja); ou Exames de Certificação de Competência, ou de 
avaliação de jovens e adultos realidos pelos sistemas estaduais de ensino. 



ANEXO I-A 

DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 
(CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS – LEI nº 187/2021) 

Eu, , nacionalidade 

, profissão , portador(a) da Carteira de 

Identidade nº____________________ e inscrito(a)no PF sob o nº_______________________ 

e , nacionalidade 

, (profissão), portador(a)da 
Carteira de Identidade nº  e inscrito(a) no CPF sob o nº _ , ambos com endereço e 
domicílio na  

, n° , situado no município 
de  / , DECLARAMOS, sob as 
penas da Lei, que convivemos em união estável, de forma pública, contínua, duradoura e com o objetivo 
de constituir família, desde / / , nos nos termos do Código 
Civil Brasileiro, artigos 1723 e seguintes. Assim, o que neste instrumento se declara é a mais pura expressão 
da verdade, o qual assinamos para que surtam seus efeitos legais. 

DECLARO estar ciente de que a falsidade das declarações por mim firmadas no presente documento, poderá 

ensejar sanções civis, e, principalmente criminais* (Art. 299 do Código Penal) e responsabilização legal prevista 

pela Lei  Complementar nº 187/2021, no §2º do art. 26, além de acarretar o imediato cancelamento dos 

descontos ofertados pela Bolsa Social de Estudo na Instituição de Ensino ao aluno(a): 

Local e data:  , de____________de . 

Assinatura do declarante:_________________________________________________________________ 
(com firma reconhecida por semelhança em cartório) 

Assinatura do declarante:_________________________________________________________________ 
(com firma reconhecida por semelhança em cartório) 

Testemunhas: 

Nome: 
RG: Órgão Emisor                                    ,CPF:   
Assinatura:____________________________________________________________________________ 

Nome: 
RG: Órgão Emisor                                    ,CPF:   
Assinatura:____________________________________________________________________________ 



ANEXO II-B

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE UNIÃO ESTÁVEL 

Eu, , 

nacionalidade , profissão  , 

portador(a) da Carteira de Identidade nº e   inscrito(a)   no CPF sob o nº 

,residente à 

, situado no município de 

/ , DECLARO expressamente, sob responsabilidade civil e criminal, que NÃO mantenho 

relação de vida comum ou união estável com outra pessoa, nas condições dos Artigos 1723 e seguintes do Código 

Civil Brasileiro, Título III – “Da União Estável”, permanecendo no estado civil de  

. 

Declaro ainda estar ciente de que, comprovada a  falsidade  nesta  declaração,  estarei  sujeito(a)  às  penas 

previstas no Art. 299 do Código Penal Brasileiro. 

Local e data: , de de . 

Assinatura do declarante 
(com firma reconhecida por semelhança em cartório) 

Testemunhas: 

Nome: 
RG: Órgão Emissor , CPF: 
Assinatura: 

Testemunhas: 

Nome: 

RG: Órgão Emissor , CPF:_______________________________________  
Assinatura: 



ANEXO II-C

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL 

Nome: , 

Estado Civil: Profissão: , inscrito(a) no 

CPF sob o nº ,    portador(a)    do    RG  , 

residente e domiciliado(a) à 

, município 

de / , DECLARO que ALUGUEI o imóvel situado à 

no valor de R$ 

( ) 

ao      Sr.(a) , 

inscrito(a) no CPF sob o nº e portador(a) do RG . 

Declaro ainda que, a afirmação acima é verdadeira e que estou ciente de que a omissão ou a falsidade das 

informações prestadas implicarão na adoção das medidas judiciais cabíveis. 

Local e data: , de de . 

Assinatura do declarante 
(com firma reconhecida por semelhança em cartório) 



ANEXO II-D

DECLARAÇÃO DE DIVISÃO DE ALUGUEL 

Eu , 

DECLARO sob as penas da lei e conforme estabelecido em edital 2017.1, para comprovação no Cadastro 

Socioeconômico, que divido aluguel do imóvel situado à   

, nº , no 

município de , no valor de R$ 

( ) 

para cada morador, com as pessoas abaixo descritas: 

Declaro ainda que, a afirmação acima é verdadeira e que estou ciente de que a omissão ou a falsidade das 

informações prestadas implicarão na adoção das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a Equipe Técnica, 

caso seja necessário, à averiguação das informações acima. 

Local e data: , de de . 

Assinatura do declarante 
(com firma reconhecida por semelhança em cartório) 



ANEXO II-E

DECLARAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO 

Nome:   , 

Estado Civil: Profissão: , 

inscrito(a) no CPF sob o nº , portador(a) do RG  , 

residente e domiciliado(a) à 

município / , 

DECLARO que CEDI GRATUITAMENTE o imóvel situado à  , 

 para   moradia   do   Sr.(a) 

_ 

inscrito(a) no CPF sobo nº e portador(a) do RG , pelas seguintes razões: 

Declaro ainda que, a afirmação acima é verdadeira e que estou ciente de que a omissão ou a falsidade das 

informações prestadas implicarão na adoção das medidas judiciais cabíveis. 

Local e data: , de de . 

Assinatura do declarante 
(com firma reconhecida por semelhança em cartório) 



ANEXO II-F

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO OU RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

Eu              , portador (a) do 

RG nº       , inscrito no CPF nº  , 

residente à    

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI que   pago ( ) ou recebo ( ), pensão alimentícia, mensalmente, no valor de 

R$    (   ) 

sob a forma de       , a (ao) minha (meu) filha (o) 

, inscrito(a) 

no CPF sob o nº e portador(a) do RG . 

Declaro ainda, que as informações acima são verdadeiras e estou ciente de que a omissão ou apresentação de 

dados ou documentos falsos resultam na eliminação do processo. 

Local e data: , de de . 

Assinatura do declarante 
(com firma reconhecida por semelhança em cartório) 



ANEXO II-G

DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E AJUDA FINANCEIRA 

Eu, , 

nacionalidade , portador(a) da Carteira de Identidade nº 

e inscrito(a) no CPF sob o nº , residente e domiciliado(a) à 

, município de / , 

DECLARO sob as penas da lei e nos termos da Lei 7.115/83, junto à Instituição de Ensino   

que não recebo nenhum valor de pensão alimentícia e ajuda 

financeira em favor de: . 

Neste mesmo ato, comprometo-me e assumo a responsabilidade de comunicar à Instituição de Ensino acima 

mencionada, qualquer alteração referente às informações prestadas nesta declaração e apresentar a 

documentação comprobatória. 

DECLARO estar ciente de que a falsidade das declarações por mim firmadas no presente documento, poderá ensejar 

sanções civis, e, principalmente criminais* (Art. 299 do Código Penal) e responsabilização legal prevista pela Lei 

nº 12.101/2009 Art. 15, §1º, alterada pela Lei 12.868/2013, Decreto 8.242/2014, além de acarretar o imediato 

cancelamento dos descontos ofertados pela Bolsa Social de Estudo na Instituição de Ensino ao aluno(a): 

Local e data: , de de . 

Assinatura do declarante 
(com firma reconhecida por semelhança em cartório) 



ANEXO II-H 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL, AUTÔNOMO, PRESTADOR DE SERVIÇOS OU PROFISSIONAL LIBERAL 

Nome: 

Estado Civil: Profissão: , inscrito(a) no 

CPF sob o nº , portador(a) do RG , 

residente e domiciliado(a) à , 

, no município de /  , 

DECLARO sob as penas da lei, que tive renda média dos últimos três meses, no valor de R$ 

( ). 

O valor refere-se aos ganhos obtidos com meu trabalho como: . 

Declaro ainda, que as informações acima são verdadeiras e estou ciente de que a omissão ou apresentação de 

dados ou documentos falsos resultam na eliminação do processo. 

Local e data: , de de . 

Assinatura do declarante 
(com firma reconhecida por semelhança em cartório) 



ANEXO II-I 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDA 

Eu, , 

Estado Civil: Profissão , inscrito (a) no 

CPF sob o nº , portador do RG nº , residente e 

domiciliado (a) 

, DECLARO para os devidos fins e sob as penas da lei, 

que estou desempregado (a) e não possuo renda. 

Estou ciente de que ao iniciar em novo emprego ou vir a ter renda, devo apresentar os comprovantes à Assistente 

Social para nova avaliação socioeconômica, sob pena de indeferimento do pedido ou cancelamento da concessão 

da bolsa de estudo. 

Local e data: , de de . 

Assinatura do declarante 
(com firma reconhecida por semelhança em cartório) 



ANEXO II-J 

DECLARAÇÃO DE RENDA AGREGADA 

Eu,________________________________________________________________________________________ , 

declaro sob as penas da lei, para comprovação no Cadastro Socioeconômico, que a renda agregada no valor 

médio mensal de R$ (  

) 

declarada no formulário socioeconômico,   provém do auxílio   prestado por meu(minha) 

,Sr(a) , 

inscrito (a) no CPF sob o nº , portador do RG nº . 

Declaro ainda que o valor acima apresentado é verdadeiro e estou ciente de que a omissão ou a falsidade das 

informações prestadas implicarão na adoção das medidas judiciais cabíveis. 

Local e data: , de de . 

Assinatura do declarante 
(Reconhecer esta assinatura em cartório) 

Assinatura do prestador de auxílio 
(com firma reconhecida por semelhança em cartório) 



Comissão de Bolsas, Descontos e 
Benefícios 

Formulário socioeconômico 

IDENTIFICAÇÃO E DADOS COMPLEMENTARES SOBRE O ESTUDANTE 

Nome _________  ____ Idade:_____________ 

CPF RG Matrícula Est.Civil 

Endereço: nº 

Bairro Cidade /Estado / CEP 

Email / Telefone ( ) 

Renda bruta mensal Profissão/ocupação CR - Coeficiente de Rendimento 

Curso Período 

Portador de doença crônica ounecessidade especial? Sim Não. Qual? 

Há membros do grupo familiar portador de doença crônica e/ou necessidade especial?  Sim  Não 

Estudou em Instituição de Ensino pública ou privada?_______________________________________________________ 

Já possui curso universitário concluído?   Sim  Não 

Há outro universitário no grupo familiar?  Sim  Não / Qual instituição? 

Outro membro do grupo familiar possui benefício educacional?  Sim  Não / Qual? 

Tipo de moradia (própria, alugada ou cedida): Possui outro(s) imóvel?  Sim  Não 

Possui veículo?  Sim  Não / Qual marca/ano 

Possui CadÚnico?  Sim  Não / Número do NIS 

COMPOSIÇÃO FAMILIAR (EXCETO O ALUNO) 
pessoas que moram na mesma residência e contribuem ou dependem da renda familiar 

Nome Parentesco Est. civil Escolaridade Ocupação Renda 

Nome Parentesco Est. civil Escolaridade Ocupação Renda 

Nome Parentesco Est. civil Escolaridade Ocupação Renda 

Nome Parentesco Est. civil Escolaridade Ocupação Renda 

Nome Parentesco Est. civil Escolaridade Ocupação Renda 

Nome Parentesco Est. civil Escolaridade Ocupação Renda 

Possui outras fontes de renda? 

Sim  Não Se sim, qual(is)? / Valor 

RENDA TOTAL: 

GASTOS MENSAIS VALOR GASTOS MENSAIS VALOR 

Aluguel ou financiamento habitacional R$ Educação R$ 

Água e energia elétrica R$ Saúde (convênios, medicamentos etc.) R$ 

Alimentação R$ Financiamento de veículo R$ 

TV por assinatura/ Telefonia/ internet R$ Outros R$ 

Transporte escolar R$ TOTAL DE DESPESAS R$ 
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Comissão de Bolsas, Descontos e 
Benefícios 

Formulário socioeconômico 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Fale um pouco sobre sua trajetória pessoal e acadêmica, relatando também sobre os benefícios que a bolsa 
filantrópica trará para você e seu grupo familiar. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

ÍNDICE DE VULNERABILIDADE (campo de preenchimento exclusivo da Comissão de Bolsas, Descontos e Benefícios) 

Referência: Renda per capita 

0 a 5 Baixa Habitação 

6 a 10 Moderada Trabalho 

11 ou > Alta          Escolaridade 

   _________________________________ 

 Assinatura Assistente Social 

Saúde e Assistência Social 

Índice de vulnerabilidade:  
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Responsabilizo-me por todas as informações aqui prestadas e por isso conferi e entrego este Formulário. Estou ciente de que 
deverei comprovar todas as informações acima e de que poderei ser convidado, a qualquer tempo, a apresentar documentação 
e/ou informações complementares. 

, / / . 

__________________________________________________ 

Assinatura do estudante ou responsável financeiro 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
O edital 07/2022 atua em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018, considerando que os dados 
pessoais de pessoas físicas serão coletados, armazenados e tratados para atender aos fins estritamente deste Programa de 
Bolsa de Estudo, em consonância com as finalidades e objetivos gerais previstos em Edital. 




