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Solicitação do Plano Alternativo de Pagamento

Condições de Moradia

Relação de Despesas Principais

Situação financeira atual - Justifique o pedido do benefício PAP 

Há despesas com doenças graves no grupo familiar? Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Nome Celular

O candidato está empregado?Renda agregada em

CursoEstado Cívil

Total de componentes familiar

Valor da prestação/aluguel R$

R$

O candidato reside com o grupo familiar?

Se não. Há despesas extras com moradia?

Se sim. Qual o valor?

Própria

Financiada

Alugada

Cedida

Declaro serem verdadeira as informações acima prestadas.

____/____/______
Data

______________________________________
Assinatura do Acadêmico(a)

Renda brutamensal em

R$

R$

R$

Endereço Cidade

R$

R$

R$
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RG;

CPF;

Registro civil;

Solteiros: Certidão de Nascimento

Casados: Certidão de Casamento

Divorciado: Certidão de Casamento com averbação do divórcio

Viúvos: Certidão de Casamento juntamente com atestado de óbito

Comprovante de residência atualizado;

Comprovante de inscrição do FIES e/ou Prouni (caso tenha realizado); 

Comprovante de renda de acordo com atividade exercida:

Assalariados:

Os três últimos holerites

Aposentados e pensionistas:

Extrato detalhado dos três últimos meses retirado no INSS.

Autônomos e profissionais liberais:

Declaração de Imposto de Renda com recibo de entrega a receita federal ou Decore

Proprietários de empresas

Os três últimos pró-labore e Declaração de Imposto de Renda com recibo de entrega a 

receita federal;

MEI

Comprovante de inscrição de MEI, cópia das 3 últimas DAS com o comprovante de

pagamento e declaração de rendimento;

Estágio

Cópia do contrato de estágio e cópia da carteira de trabalho;

Produtor Rural:

Notas Fiscais dos 3 últimos meses ou Declaração de Imposto de Renda com recibo de 

entrega a receita federal

Checklist

No caso dos maiores de 18 que não possuem renda, trazer cópia da carteira de trabalho 

acompanhada da declaração de ausência de renda, com firma reconhecida.

Documentação necessária do candidato 
e do grupo familiar (cópia e original ).


