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LISTA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS (CÓPIA SIMPLES)  
 A SEREM ENTREGUES NA ENTREVISTA 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 
� R.G. (frente e verso); ou outro documento oficial de identificação; 
� CPF; 
� Certidão de casamento, somente para aluno (a) casado (a); 
� Certidão de nascimento dos filhos, somente para aluno (a) com filho (a). 
 
2. FORMAÇÃO 
� Certificado de conclusão da graduação (no caso de bolsa de estudo, FIES ou PROUNI – apresentar comprovante); 
� Se custeou sua graduação em escola particular trabalhando – apresentar comprovante;        
� Declaração emitida pela seção de alunos da Unidade de vínculo, se possui ou não bolsa de estudo; 
� Ficha do aluno (pós graduação, vínculo atual) 
� Formulário acadêmico - preenchido e assinado pelo orientador (a); 
� No caso de mestrando (a) em  transição para o doutorado apresentar a carta de aceite do (a) orientador (a). 
 
3. MORADIA ALUNO (A)/FAMÍLIA 
� Comprovante de endereço (contas de água ou luz ou telefone); 
� Imóvel alugado: Necessário comprovante de pagamento; 
� Imóvel financiado: Necessário comprovante de pagamento; 
� Imóvel cedido: Anexar declaração do cedente, empresa ou instituição (com cópia simples do RG), vide modelo; 
� Imóvel ocupado irregularmente: comprovar com recorte de jornal, notificação de órgão oficial, declaração de 
associação de bairro ou declaração do residente; 
� Hospedagem Crusp/Alojamento coletivo: Necessário comprovar com declaração emitida pelo Serv. Social da SAS. 
 
4. RENDA MENSAL ALUNO (A)/FAMÍLIA 
� Comprovar de renda - Carteira de Trabalho e Previdência Social, Bolsa de estudo, reservas, holerith, contracheque, 
pró labore, recibo de pagamento, extrato de benefícios do INSS ou de outros órgãos. Para atividade 
autônoma/informal/eventual, vide modelo;  
  4.1 DESEMPREGO ALUNO (A)/FAMÍLIA  
� Comprovante de desemprego - carteira de trabalho com a “baixa”, rescisão contratual, seguro desemprego. No 
caso de carteira de trabalho retida pelo empregador, apresentar comprovante. Vide modelo;  
   4.2 IMPOSTO DE RENDA ALUNO (A)/FAMÍLIA 
� Cópia completa da declaração do imposto de renda atual ou informe de rendimentos anuais de todos os 
componentes que fazem parte do núcleo familiar. 
 
5. DOENÇA/DEFICIÊNCIA 
� Relatório médico em papel timbrado (contendo a descrição do processo patológico e limitações implicadas, com 
Código Internacional de Doenças - CID, local, data e identificação do médico) 
 
6. OUTROS COMPROVANTES 
� Atestado de óbito. 
� Comprovante do(s) IPVA atual (is) ou isenção. 
� No caso de imóvel excedente – apresentar IPTU 
 
 
 


