DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – PAPFE 2021
Os documentos listados abaixo deverão ser, obrigatoriamente, anexados ao
questionário do SASe. Caso o(a) aluno(a) não disponha de algum desses documentos
deverá justificar a ausência, expondo os motivos para a falta de determinado
documento.
Dúvidas sobre documentação: enviar e-mail para o serviço social do campus
onde estuda ou para a Assistente Social responsável pelo seu atendimento.
1. CONTA DE LUZ ATUALIZADA (para comprovação de consumo/despesa). A
conta deverá ser da unidade residencial da família e relativa ao mês /ano da inscrição
no PAPFE/2021
2. IPTU DA MORADIA DO ANO EM CURSO (para comprovação de
propriedade) O imposto deverá ser da unidade residencial da família para comprovação
de casa própria; no caso de a moradia ser alugada/república, enviar o comprovante do
pagamento de aluguel do mês/ano da inscrição do PAPFE/2021
3. CÓPIAS DE DOCUMENTOS DE RENDA MENSAL ATUALIZADO DE
TODAS AS PESSOAS DO NÚCLEO FAMILIAR QUE POSSUEM RENDA, MESMO
QUE INFORMAL OU EVENTUAL (para comprovação da renda familiar) Documentos
que podem ser aceitos: holeriths/contracheques OU cópia da Carteira Profissional
atualizada (todas as folhas preenchidas) OU declaração de pró-labore (de contador ou
próprio punho ou comprovante de recebimento de pensão alimentícia OU extrato de
benefícios do INSS; para autônomos, declaração de próprio punho constando natureza
do trabalho e média mensal de retirada; renda proveniente de aluguel (recibos)
4. IMPOSTO DE RENDA DO PRINCIPAL CONTRIBUINTE DA RENDA
FAMILIAR ENTREGUE NO ÚLTIMO ANO (para comprovação de endereço de
procedência, de renda, de dependentes, de bens móveis e imóveis, de pagamento de
escolas, pagamento de planos de saúde e outros)
Cópia completa da última declaração de IR (2019/2020), todas as folhas.
IMPORTANTE:
1. Caso o(a) aluno(a) julgue necessário anexar mais documentos que não foram
solicitados, poderá anexá-los no ícone “Outros documentos” no questionário de
avaliação socioeconômica. Lembre-se que, quanto mais claras forem as
informações e comprovantes apresentados, mais fidedigna será a avaliação
socioeconômica. A depender das informações prestadas na inscrição, outros
documentos complementares poderão ser solicitados pela Assistente Social e,
no caso de não atendimento, a avaliação socioeconômica não poderá ser
concretizada e, portanto, a inscrição ficará incompleta
2. O sistema aceita arquivo/anexo com tamanho máximo de 4M.

