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DOCUMENTOS SOBRE O NÚCLEO FAMILIAR 
 

 

 

1. DOCUMENTOS SOBRE MORADIA 
 

Imóvel próprio ou financiado, se for o caso: 
 

Se domicílio localizado na zona urbana, comprovante de residência dos pais ou responsáveis e última 

notificação do Imposto de Propriedade Predial e Territorial (IPTU) (este quando houver). ou 
 

Se domicílio localizado na zona rural, comprovante de residência dos pais ou responsáveis e última 

notificação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) (este quando houver). 

 

Imóvel alugado, se for o caso: 
 

Contrato ou declaração válidos de locação; e 
 

Documento de identificação da/o proprietária/o; e 
 

Comprovante de residência em nome da/o proprietária/o; e 
 

Última notificação do Imposto de Propriedade Predial e Territorial (IPTU) (este quando houver). 

 

Imóvel cedido, se for o caso: 
 

Declaração de Cessão; e 
 

Documento de identificação da/o proprietária/o; e 
 

Comprovante de residência em nome da/o proprietária/o. 

 
 

 

Se o estudante residir em imóvel distinto do núcleo familiar, em decorrência do curso de graduação 

 
Imóvel próprio ou financiado, se for o caso: Comprovante de residência em nome do proprietário e IPTU ou ITR 

(estes quando houver) 
 

Imóvel alugado, se for o caso: Contrato ou declaração válidos de locação; e Documento de identificação do 

proprietário; e IPTU (este quando houver).  
 

Pensionato, albergues, hospedarias, etc. se for o caso: Documento com registro de endereço e custo mensal da 

moradia assinado pelo proprietário.  
 

Imóvel cedido, se for o caso: Contrato ou declaração válidos de locação; Documento de identificação do 

proprietário; e Comprovante de residência em nome do proprietário. 

 

 

 

2. DOCUMENTOS SOBRE DESPESAS CORRENTES1 
 

Gastos Correntes: água, luz, telefone, condomínio, transporte escolar; etc 
 

Gastos com Saúde: Plano de saúde; comprovante de medicamentos; tratamentos; consultas; etc. (se for o caso) 
 

Gastos com Educação: comprovante de pagamento de ensino básico, médio, superior ou técnico, etc. (se for o 

caso); 
 

Gastos com Financiamentos: Imóvel ou móvel (se for o caso); 
 

Outros: Apresentar documentação comprobatória. 

                                                           
1 Incluir demais despesas da/o estudante, no caso de residir em imóvel distinto ao do núcleo familiar 

         Legenda 

Ok Documento entregue 

N NÃO cabe ao meu caso 

P Documento pendente 


