
AO ADERIR AO CADASTRO ÚNICO ANEXAR TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS ABAIXO.

Documentos de identificação/escolaridade do(a) estudante

 Documento de Identificação Oficial do(a) estudante frente e verso (RG ou CNH ou Carteira de
Conselho Profissional);

 CPF (somente se não estiver registrado no Documento de Identificação Oficial);

 Certificado ou Certidão de conclusão ou Histórico Escolar do Ensino Médio ou Diploma de Graduação
(No caso de já possuir uma Graduação, deverá ser anexado, OBRIGATORIAMENTE, o Diploma).

Documentos do Grupo Familiar

 Documento de Identificação Oficial frente e verso todos os membros da família: RG ou CNH ou
Carteira de Conselho Profissional ou Certidão de Nascimento (para os membros que não possuírem
nenhum dos documentos anteriores);

 CPF de todos os membros da família (somente se não estiver registrado no Documento de
Identificação Oficial);

 Certidão de óbito do pai ou mãe, se for o caso;

 Certidão de casamento com averbação de divórcio (dos pais ou estudante), se for o caso.

Documentos comprobatórios de Residência

 Comprovante de residência ATUALIZADO, de até três meses anteriores à Adesão ao Cadastro Único.
Exemplo: água, luz, telefone, IPTU, prestação do imóvel financiado; contrato de aluguel vigente.

Observação: O(a) estudante que reside em endereço diferente do endereço da família, deverá ANEXAR os
dois comprovantes de residência ATUALIZADOS, tanto o da família, como o do seu atual local de moradia.

Comprovante de renda
(de todos os membros da família, incluindo o(a) estudante que possuam renda - APOSENTADORIA, PENSÃO,

ATIVIDADE INFORMAL, BICOS, etc).
OBS.: Caso o membro familiar possua mais de uma fonte de renda deverá ser apresentado os comprovantes
de ambas.

TRABALHADORES

ASSALARIADOS/SERVIDORES

PÚBLICOS

 Contracheque ou holerite atualizado (de até três meses anteriores
à adesão ao Cadastro Único UFRN); OU

 Declaração de Imposto de Renda completa ano corrente,
exercício do ano anterior; OU

 Contrato de Trabalho assinado em 2021, (caso ainda não possua
contracheque); caso o contrato esteja desatualizado, apresentar
Declaração/Recibo de pagamento atualizado (de até três meses
anteriores à adesão ao Cadastro Único UFRN).

TRABALHADOR/PRODUTOR

RURAL/PESCADOR

 Declaração de Imposto de Renda completa ano corrente,
exercício do ano anterior; OU

 Declaração do Sindicato/Associação ATUALIZADA (de até três
meses anteriores à adesão ao Cadastro Único UFRN) emitida pelo
sindicato ou associação, a(o) qual é vinculado. A declaração deve



(SEM VÍNCULO

EMPRAGATÍCIO FORMAL)

informar a atividade que realiza e a renda mensal; OU

 Autodeclaração de trabalhador rural ou pescador, informando
atividade que realiza e a renda média mensal (modelo de
Autodeclaração de Rendimento Anexo I).

APOSENTADOS,

PENSIONISTAS, AUXÍLIO

DOENÇA OU BPC

 Extrato de Benefício da Previdência Social atualizado (até três
meses anteriores à adesão ao Cadastro Único UFRN) emitido
através do site Meu INSS (https://meu.inss.gov.br),
excepcionalmente, será aceito extrato bancário nominal, contendo
a fonte pagadora e o valor bruto [valor total do benefício, sem
desconto (s)] de até três meses anteriores à adesão ao Cadastro
Único UFRN;

 Contracheque ou holerite atualizado (de até três meses anteriores
à adesão ao Cadastro Único UFRN) para servidores municipais,
estaduais ou federais.

TRABALHADORES INFORMAIS,

AUTONÔMOS

 Autodeclaração de Rendimento contendo a atividade que exerce
e a remuneração (modelo disponibilizado pela UFRN- Anexo I); OU

 Declaração de Imposto de Renda completa ano corrente,
exercício do ano anterior.

PARTICIPANTE DE PROGRAMA

DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO

SENSU

 Apresentar contracheque atualizado (de até três meses anteriores
à adesão ao Cadastro Único UFRN); OU

 Declaração de Imposto de Renda completa ano corrente,
exercício do ano anterior, que conste a informação do
recebimento de bolsa de Programa de Pós-Graduação.

MICROEMPREENDEDORES/AS

SÓCIOS/AS ou

PROPRIETÁRIOS/AS DE

EMPRESAS e

EMPRESÁRIOS/AS

INDIVIDUAIS ou

PROFISSIONAIS LIBERAIS

 Declaração de Imposto de Renda completa ano corrente,
exercício do ano anterior; OU

 Declaração da Pessoa Jurídica entregue à Receita Federal
conforme o enquadramento fiscal tributário (apenas uma das
opções abaixo):

 Última Declaração completa de Imposto de Renda Pessoa Jurídica -
DIPJ;
 Última Declaração completa de Informações Sócio Econômicas e
Fiscais (DEFIS-Simples Nacional) para Microempresários e Empresários
de Pequeno Porte;
 Última Declaração Anual do SIMEI em caso de
Microempreendedores Individuais (MEI).
 Declaração de faturamento bruto mensal dos últimos 12 meses
(janeiro a dezembro/2020) assinado por contador responsável,
acompanhado do último balanço patrimonial e demonstração de
resultado - DRE (Exceto para os Microempreendedores individuais que
estão desobrigados a apresentar este item).

RENDIMENTOS DE ALUGUEL

 Apresentar cópia do contrato de aluguel vigente; OU

 Declaração de Imposto de Renda completa ano corrente, exercício
do ano anterior, que conste a informação de recebimento da

https://meu.inss.gov.br


OU ARRENDAMENTO DE BENS

MÓVEIS E IMÓVEIS

locação ou arrendamento; OU

 No caso de arrendamento devidamente registrado em cartório,
apresentar contrato acompanhado dos três últimos comprovantes
de recebimentos; OU

 Nos casos de locação ou arrendamento sem contrato, anexar
Autodeclaração de Rendimento contendo a atividade que exerce
e a remuneração (modelo disponibilizado pela UFRN- Anexo I);

PENSÃO ALIMENTÍCIA;

RENDIMENTOS PROVENIENTES

DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE

FAMILIARES OU TERCEIROS

 Pensão alimentícia judicializada: anexar documento oficial em
que conste valor mensal, acrescido de extrato bancário atualizado,
que contenha o nome do beneficiário da pensão, o valor recebido
e fonte pagadora; OU

 Contracheque atualizado (quando o desconto for em folha) de até
três meses anteriores à adesão ao Cadastro Único UFRN; OU

 Recibo de pagamento atualizado - de até três meses anteriores à
adesão ao Cadastro Único UFRN;

 Pensão alimentícia não judicializada: anexar Autodeclaração de
Rendimento (modelo disponibilizado pela UFRN - Anexo I); OU

 Autodeclaração de renda por recebimento de auxílio financeiro de
Familiares/Terceiros (modelo disponibilizado pela UFRN - Anexo I).

Participação da família em Programas Sociais (Bolsa família; auxílio emergencial, etc.)

OBS: Apesar de não ser contabilizado para fins de cálculo de renda, é imprescindível a apresentação de tal
documento para subsidiar a análise do perfil socioeconômico e familiar do(a) estudante.

 Extrato nominal de recebimento do benefício ATUALIZADO (de até três meses anteriores à Adesão ao
Cadastro Único).

Bolsas em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu e/ou estágios remunerados

 Declaração de vínculo em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu contendo informação do
recebimento de bolsa; OU

 Declaração de Imposto de Renda completa ano corrente, exercício do ano anterior, que conste a
informação do recebimento de bolsa de Programa de Pós-Graduação; OU

 Contrato ou Termo de Estágio em vigência contendo informação de remuneração.

Em caso de familiar e/ou aluno (a) com doença incapacitante ou uso contínuo de medicamentos

 Laudo médico com CID (Código Internacional de Doenças), quando se tratar de doença crônica ou
degenerativa;

 Comprovante de despesa com saúde, em caso de pessoas em tratamento.



ANEXO I

AUTODECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS INFORMAIS

Eu,_________________________________________________________________,

portador do RG N°___________________________Órgão

Expedidor/UF:_________________________, e do CPF

N°________________________, declaro para fins de comprovação de rendimentos

que recebo R$ ___________________como renda bruta média mensal, proveniente

de:

TRABALHO INFORMAL, AUTÔNOMO, EVENTUAL (“BICOS”), informar qual atividade.
_________________________________.

AGRICULTURA, PESCA ARTESANAL OU AFINS

ALUGUEL: ( ) MÓVEIS ( ) IMÓVEIS

ARRENDAMENTO: ( ) MÓVEIS ( )IMÓVEIS

PENSÃO ALIMENTÍCIA NÃO JUDICILIZADA

CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE TERCEIROS
Especificar a fonte: _________________________________.

OUTRO. Qual? ____________________________________.

Afirmo que esta foi a única forma de comprovação de rendimentos possível, assumo

a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração e estou

ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos

poderá acarretar penalidades legais previstas no Artigo 299 do Código Penal

(falsidade ideológica).

Local e data: __________________, _____ de _______________ de 20___.

___________________________________________

Assinatura do declarante

O declarante é responsável pela veracidade das informações aqui prestadas.
A falsidade nas informações acarreta penalidades administrativas e penais.


