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ATENÇÃO,
ESTUDANTES!

Estamos atentos às suas dúvidas 
sobre a inscrição e envio de 
documentos para concorrer às 
bolsas do Programa Uniedu.

Confira as perguntas mais 
frequentes e suas respostas
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DOCUMENTO(S) ENSINO MÉDIO

COMPROVANTE(S) DOS BENS DO GRUPO FAMILIAR

(MÓVEIS E IMÓVEIS)

1

2

Egresso de escola pública pode participar do Uniedu?
Sim! Ser egresso de escola pública ou de escola particular com bolsa é requi-
sito apenas para os candidatos a bolsa Fumdes;

Esse documento é obrigatório a partir de que idade? 
Todos os membros da família que sejam maiores de 18 anos precisam apre-
sentar os documentos.

Não tenho nem carro, nem casa, preciso apresentar algum documento 
para comprovar? 
Sim, as certidões são uma exigencia para todos os membros da família, maio-
res de 18 anos.

Comprovante de financiamento serve para comprovar bens? 
Não, apenas as certidões positivas ou negativas, que você irá retirar na prefei-
tura, cartório ou Detran.

Não temos casa e nem carro, onde posto no Uniedu as certidões? 
No campo “Tipo de moradia”.

Onde consigo pegar as certidões? 
De imóveis, na prefeitura ou no cartório e de veículos, no Detran.

As certidões são entregues na hora? 
Consulte junto do seu município. Na maioria dos casos, sim. Alguns, no entan-
to, entregam em até 5 dias úteis.

Posso pegar a certidão de imóveis no cartório da minha cidade? 
Sim, porém no cartório você irá pagar uma taxa. Consulte na prefeitura antes. 
Geralmente, no Município não há cobrança de taxa.

A prefeitura da minha cidade não fornece a certidão de imóveis, onde reti-
ro? 
No cartório da sua cidade.

Sou agricultor, posso retirar a certidão na prefeitura? 
Não. Aqui há uma exceção. As prefeituras fornecem apenas certidões para 
casas em área urbana. Aqueles que moram em área rural, precisam retirar a 
certidão no cartório da sua cidade.

Tenho casa própria, porém não está no nome dos meus pais e ela não pos-
sui escritura. Como faço? 
Você deve declarar o valor da casa no cadastro no item “Valor de bens do gru-
po familiar” e apresentar as certidões negativas de imóveis.
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Meus pais ganharam uma casa/terreno/apartamento de herança. Como 
faço? 
Você deve declarar o valor da casa no cadastro no item “Valor de bens do gru-
po familiar” e apresentar as certidões negativas de imóveis.

Meu pai/mãe tem um veículo em seu nome, que comprou para alguém ou 
vendeu e não foi retirado do nome. Como faço? 
Você deve declarar o valor do (s) veículo (s) no cadastro no item “Valor de bens 
do grupo familiar” e apresentar as certidões positivas/negativas de veículos 
retirada no Detran.

Nosso carro foi vendido, porém ainda consta na certidão de veículos. O que 
faço? 
Você deve declarar o valor do (s) veículo (s) no cadastro no item “Valor de bens 
do grupo familiar” e apresentar as certidões positivas/negativas de veículos.

Trabalho informalmente, como faço para declarar renda? 
Você precisa apresentar a sua declaração de rendimento mais cópia da Cartei-
ra de Trabalho.

Declaro Imposto de Renda, onde insiro esse documento? 
Você deve postar junto da renda do seu grupo familiar no item Comprovante(s) 
da Renda Familiar Bruta Mensal.

Não declaro imposto de renda, onde devo colocar essa informação e qual 
documento devo apresentar? 
Você deve apresentar a declaração de nada consta, que prova que você não 
declara.

Moro sozinho(a), mas meus pais me auxiliam com alimentaçao ou moradia. 
Devo declarar eles? 
Sim! E deve apresentar os documentos dos seus pais também.

Moro em Criciúma ou alguma outra cidade da região há mais de 2 anos, 
mas meus pais moram em outro estado. Posso participar? 
Sim!

COMPROVANTE(S) RENDA FAMILIAR BRUTA MENSAL

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NO ESTADO DE 

DO GRUPO FAMILIAR

SANTA CATARINA HÁ NO MÍNIMO 2 ANOS

3

4

5
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Não tenho nenhum comprovante de residência em meu nome. Como pos-
so fazer? 
Os documentos exigidos legalmente são faturas de água, telefone, energia, 
internet, contrato de aluguel ou, na impossibilidade absoluta, faturas de cartão 
de crédito, que será analisada pela comissão de bolsa. Você precisa, obrigato-
riamente, apresentar algum destes documentos.

Devo comprovar com as faturas de que ano? 
2019 e 2021

Moramos em uma casa que é nossa, mas não está em nosso nome. Preciso 
declarar? 
Sim! Você deve apresentar declaração de imóvel próprio e colocar o valor no 
cadastro obrigatoriamente.

Tem um carro que é meu e não está em meu nome, preciso declarar? 
Sim! E você deve colocar o valor no cadastro obrigatoriamente.

Não tenho veículos, nem imóveis, onde devo postar as certidões negati-
vas?
No campo tipo de moradia.

Recebi o Artigo 170 Estudo em 2021/1. Preciso comprovar alguma coisa? 
Sim, a IES encaminhou por e-mail a declaração com carimbo e assinatura. O 
bolsista deve preencher o relatório com a descrição das atividades e postar no 
Uniedu.

Recebi o Artigo 170 pesquisa em 2021/1. Preciso comprovar alguma coisa? 
Sim, o bolsista deve preencher o relatório com a descrição da pesquisa e en-
caminhar por e-mail a declaração para o orientador, pois necessita da assina-
tura e carimbo dele. Após isto, você deve postar no Uniedu.

Onde consigo o atestado de matrícula? 
Você acessa o “Minha Unesc” – Acadêmico e Espelho Acadêmico.

COMPROVANTE DO TIPO DE MORADIA 

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO EM 

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO EM 

HISTÓRICO ESCOLAR DE GRADUAÇÃO OU

PROJETO SOCIAL COM VISÃO EDUCATIVA

PESQUISA/EXTENSÃO

ATESTADO DE MATRÍCULA (INGRESSANTES/CALOUROS)

6

7

8

9
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É a minha mensalidade? 
Não! O comprovante de despesa com educação é somente para outro mem-
bro da família que gasta com educação.

Somente os estudantes deficientes precisam apresentar.

Ainda não comprei o vale-transporte neste ano. Posso apresentar o do ano 
passado? 
Não. Você deve apresentar comprovante a partir do mês de 06/ 2021. 

Posso apresentar a carteirinha de estudante? 
Não. O estudante deve apresentar nota fiscal nominal e com a descrição do 
valor e data de 2021.

Eu gasto R$ 100, mas tenho nota fiscal apenas de 50. Pode ser? 
Não! O valor declarado no cadastro deve ser comprovado exatamente com 
nota fiscal de valor igual.

Moro em Criciúma. Pode ser o extrato da recarga? 
Pode, desde que no extrato conste o nome completo do estudante, o valor 
total da recarga e a data de 2021.

Eu tenho doença crônica, mas pego medicamento no SUS. Como faço? 
Você não deve declarar. Apenas declare se você tiver gastos e faça isso com 
nota fiscal nominal.

Eu tenho laudo médico e compro medicamento para doença crônica, po-
rém, ainda não comprei medicamento. Como faço? 
Deve comprar e apresentar nota fiscal nominal ou não declarar esta despesa.

COMPROVANTE DESPESA FAMILIAR MENSAL COM

COMPROVANTE DA DEFICIÊNCIA OU 

COMPROVANTE DE DESPESA FAMILIAR MENSAL

COMPROVANTE DE DESPESA FAMILIAR COM

EDUCAÇÃO PAGA, PARA OUTRO MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR

INVALIDEZ PERMANENTE

COM TRANSPORTE COLETIVO

DOENÇA CRÔNICA

10
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Onde consigo essa declaração? 
No site do Uniedu há um modelo fornecido pelo Estado. Basta preenchê-lo.

Que tipo de projeto de pesquisa serei inserido? 
Você estará em área afim ao seu curso.

Como postar os documentos? 
Conforme o tipo de comprovação de cada documento: scanear ou fazer foto e salvar em 
PDF.

Qual o documento apresentar atestado de matrícula, histórico de escolar, Boletim Aca-
dêmico ou espelho escolar?
Espelho escolar serve tanto para comprovrar vínculo em 2021/1, como para comprovar 
aprovação no semestre anterior

Como vou saber se os meus documentos estão aprovados? 
Os documentos serão analisados e, se forem rejeitados, o estudante irá receber um e-mail 
para corrigí-los. Caso isto não aconteça, estão aprovados.

TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA E PROJETOS

DE EXTENSÃO DE CARÁTER SOCIAL14

OUTRAS DÚVIDAS:

Tire suas dúvidas
com Centac

uniedu@unesc.net 

(48) 9 9644-1887 (opções Bolsas Uniedu)

(48) 34312545

Presencialmente no Bloco do Estudante
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A nossauniversidade.


