CHECK LIST – KIT ALUNO
Candidato: __________________________________________________________________________
Curso: _________________________________ Turno: [ ] Matutino [ ] Vespertino [ ] Noturno

Candidato
Comprovante de Inscrição no Prouni (obrigatório).
Histórico Escolar (obrigatório)
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (obrigatório para os candidatos que não apresentem o Histórico Escolar)
Documento de Identidade com Foto (obrigatório)
CPF (obrigatório)
Comprovante de Situação Cadastral do CPF (obrigatório)
A situação cadastral deverá ser retirada no site da Receita Federal, através do link:
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
Certidão de Nascimento/ Casamento (obrigatório)
Título de Eleitor (obrigatório)
Comprovante de Residência (obrigatório)
Comprovante de Renda (Consulte documentos que devem ser apresentados conforme o tipo de atividade) (obrigatório)
Comprovante de Ausência de Rendimentos: C.T.P.S. e Declaração de Ausência de Renda (se for o caso).
Declaração Anual de Imposto de Renda - IRPF (obrigatório)
No caso de candidato (a) isento de Imposto de Renda, imprimir consulta dos últimos 3 anos (2015, 2016 e 2017),
através do link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
Comprovante de percepção de bolsa de estudos integral durante os períodos letivos cursados em instituição
privada, quando for o caso, emitido pela respectiva instituição;
Comprovante de efetivo exercício do magistério da educação básica, integrando o quadro de pessoal
permanente de instituição pública, emitido por esta, quando for o caso;
Laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, com a redação alterada pelo Decreto nº 5.296, 2 de dezembro de 2004, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, quando for o caso.
Grupo Familiar (CÓPIA INDIVIDUAL PARA CADA MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR)
Carteira de Identidade (obrigatório)
CPF (obrigatório)
Comprovante de Situação Cadastral do CPF (obrigatório)
A situação cadastral deverá ser retirada no site da Receita Federal, através do link:
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
Comprovante de Residência (obrigatório)
Comprovante de Renda (Consulte documentos que devem ser apresentados conforme o tipo de atividade ) (obrigatório)
Comprovante de Ausência de Rendimentos: C.T.P.S. e declaração autenticada. (se for o caso).
Comprovante de separação ou divórcio dos pais, ou certidão de óbito, no caso de um deles não constar do grupo
familiar do candidato. Caso a ausência dos pais do candidato ocorra em função de motivos diferentes dos já citados,
o candidato deverá apresentar elemento comprobatório da situação fática específica, a critério do Coordenador do
Prouni na instituição de ensino superior;
Declaração Anual de Imposto de Renda – IRPF (obrigatório)
No caso de candidato (a) isento de Imposto de Renda, imprimir consulta dos últimos 3 anos (2015, 2016 e 2017),
através do link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
Documentação recebida por: ______________________________________________________________________
Data: ______________________
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COLAP - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO PROUNI
ANEXO I - FORMULÁRIO DE BOLSA PROUNI - 2º SEMESTRE DE 2018
Tipo de Bolsa:
Bolsa Integral

Tipo de Seleção:
Ampla Concorrência

Bolsa Parcial 50%

Cotas

ATENÇÃO: PREENCHER COM LETRA DE FORMA.

IDENTIFICAÇÃO
Nome: _______________________________________________________________________________________
RG: _______________________________ CPF: _________________________ Data de Nasc: _____/_____/_____
Telefone Fixo: [ ] _______________ Celular: [ ] ________________ Comercial: [ ] _________________
E-mail: ______________________________________________________________________________________
Dados do Responsável: [se menor de 18 anos]

PREENCHIMENTO PELO ALUNO

Nome: _______________________________________________________________________________________
RG: _______________________________ CPF: _________________________ Data de Nasc: _____/_____/_____

DADOS DA BOLSA
Curso: _______________________________________ Turno: [ ] Matutino [ ] Noturno
Nome da Faculdade: _________________________________________________________________________
ATENÇÃO AO PREENCHER O QUESTIONÁRIO

Está matriculado na Uniesp?

Sim

QUESTIONÁRIO
Não | Se sim, qual Unidade e curso: __________________________

O candidato cursou todo ensino médio em escola pública?
Sim
Não
Ou cursou ensino médio em escola particular como bolsista integral?
Sim
Não
O candidato é pessoa com deficiência?
Sim
Não
O candidato é professor da educação básica na Rede Pública de Ensino?
Sim
Não
O candidato possui diploma de curso Superior? Ciente do Art. 3º da PORTARIA NORMATIVA Nº 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2015.
Sim
Não
O candidato possui vinculo em Instituição de Ensino Superior Gratuita? Ciente do inciso II, do Art. 28 da PORTARIA NORMATIVA
Nº 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2015.
Sim
Não
O candidato possui bolsa PROUNI ativa em outra IES? Ciente do item 4.7 do manual do bolsista Edição: outubro - 2015
<http://prouniportal.mec.gov.br/images/pdf/manual_bolsista_prouni.pdf>
Sim
Não
....................................................................................................................
O candidato possui FIES em outra IES?
Sim
Não - se sim, qual a porcentagem ________%
Nome Completo

GRUPO FAMILIAR
Parentesco
Data de Nascimento
ALUNO

Renda Bruta Mensal

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestadas acima são verdadeiras.
Data:

/

/ 2018

Assinatura do candidato / Responsável Legal:
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TERMO DE RESPONSABILIDADE - 2018.2

Nome Completo: _______________________________________________________________________
CPF: _____________________ RG: ____________________ Data de Nascimento: __________________

DECLARO:

1) Que não sou beneficiário de outra bolsa de estudos concedida pelo Poder Público ou por entidade privada;
2) Que não sou portador de diploma de curso superior;
3) A veracidade das informações prestadas e a autenticidade da documentação anexada junto ao processo de concessão de
bolsa de estudos, proporcionada pelo PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS - PROUNI em parceria com a
UNIESP S/A.
4) Que sou conhecedor das normas inseridas na Lei nº. 11.096 de 13.01.2005 bem como no Decreto 5.493/2005, em especial
àquelas constantes dos artigos 2º e 3º, in verbis:

PREENCHIMENTO PELO ALUNO

“Art. 2º A Bolsa será destinada:
I - A estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições
privadas em condição de bolsista integral;
II - A estudante portador de deficiência, nos termos da lei;
III - a professor da rede pública de ensino, para cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia,
destinado a formação de magistério da educação básica, independentemente da renda a que se refere
os § 1º e 2º do art. 1º desta lei.
Art. 3º O estudante a ser beneficiado pelo Prouni será pré-selecionado pelos resultados e pelo perfil
socioeconômico do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ou outros critérios a serem definidos pelo
Ministério da Educação, e, na etapa final, selecionado pela Instituição de ensino Superior, segundo seus
próprios critérios, a qual competirá, também, aferir as informações prestadas pelo candidato.
Parágrafo Único: o beneficiário do Prouni responde legalmente pela veracidade e autenticidade das
informações socioeconômicas por ele prestada. ”

5) Que sou conhecedor que a violação de qualquer um dos dispositivos da referida legislação e da norma regulamentadora,
ensejará no cancelamento do benefício e, se for o caso, também da sua matrícula junto a esta instituição.
6) Declaro ainda, estar ciente de que a UNIESP S/A não realiza transferência de curso, turno e/ou IES no semestre da
concessão da bolsa, conforme previsto no Art. 8, inciso II da Portaria Nº 3.121 de 04 de setembro de 2005.

São os termos em que firma a presente via.
______________________________, ______ de __________de 2018.

______________________________________________
Assinatura do Candidato ou Responsável Legal
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AUTODECLARAÇÃO DE COR/ETNIA

EU, _________________________________________________________________________, residente a rua
PREENCHIMENTO PELO ALUNO

___________________________________________________, portador do CPF nº ____________________________
e RG nº __________________________, sob as penas da lei, me autodeclaro _______________________,
exclusivamente para cumprimento nas normas em que determina a legislação que regulamenta o PROGRAMA
UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI, lei nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005.

São os termos em que firmo a presente.

___________________________, _____ de ________ de 2018.

_____________________________________________
Candidato
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO PROUNI
PROCESSO SELETIVO REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

Eu, _________________________________________________________________________________,
nome do funcionário da Instituição de ensino superior

_______________________________________ do local de oferta do curso _______________________
nome do local de oferta de curso

cargo do funcionário na Instituição de ensino

da ______________________________________________________________, declaro que o estudante
nome da Instituição de ensino superior

__________________________________________________________, compareceu a esta Instituição e
Nome do Estudante

entregou a documentação para comprovação das informações prestadas por ocasião de sua inscrição no
processo seletivo do Prouni referente ao 2º semestre de 2018.

Fica o estudante advertido, de que a entrega dos documentos supra referidos, não garante a concessão
da bolsa e não afasta a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos adicionais,
eventualmente julgados necessários pelo coordenador do Prouni na Instituição.
A apresentação de documentos ou prestação de informações falsas à Instituição implicarão a sua
reprovação pelo coordenador do Prouni, sujeitando-o às penalidades previstas no art. 299 do Decreto Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal Brasileiro).

_______________________, _____ de _________ de 2018.

_________________________________________________
Carimbo da Instituição de ensino superior e assinatura do funcionário
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