
FINANCIAMENTO PRÓPRIO 
 

 

 
 

  

FICHA DE CONFERÊNCIA 
 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – FIADOR(A) 
 

Nome do Fiador(a):    
Grau de parentesco:   _ 

1) Identificação 

 
 

Enviar um dos documentos abaixo: 

(  ) RG E CPF 
(  ) CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) 
(  ) CARTEIRA DE TRABALHO (Página que consta foto e identificação) 

      2) Estado Civil 
    Enviar um dos documentos abaixo: 

    (  )Certidão de Nascimento (SOLTEIRO) 

    (  ) Certidão de Casamento (CASADO) 

    (  ) Certidão de Divórcio (DIVÓRCIADO) 

    (  ) Certidão de Òbito ( VÍUVO(A) 

 

                  (Caso esteja em união estável, apresentar comprovação.) 

3) Documentação do 

               CONJUGE* 

 
            (CASO TENHA) 

                                                       Enviar um dos documentos abaixo: 
(  ) RG E CPF 
(  ) CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) 
(  ) CARTEIRA DE TRABALHO (Página que consta foto e identificação) 

 

4) Comprovante de 
residência em nome do 
fiador(a) ou do conjuge. 

                                              Enviar um dos documentos abaixo: 
    (  ) Conta de água. 
    (  ) Energia elétrica. 

    (  ) Telefone/Internet. 
    (  ) Fatura de cartão de crédito. 

    (Apresentar o comprovante  atualizado dos últimos 03 meses). 

 
5) Comprovação de RENDA 

do(a) Fiador(a). 
 

                                              Enviar um dos documentos abaixo: 
(  ) Os 3 (três) últimos contracheques (holerites). 
(  ) Extrato bancário da conta corrente de sua titularidade exclusiva, correspondente aos    

03 (três) últimos meses. 
    (  ) Imposto de renda pessoa física (IRPF) completo com recibo de entrega. 
    (  ) DECORE, relativamente aos 3(três) últimos meses. 
 

 (Apresentar o comprovante de  apenas uma das seguintes opções a que se enquadra.) 
Declaro que a documentação apresentada é autêntica e as informações prestadas são verdadeiras, estando ciente de que a apuração de falsidade de qualquer uma 

delas pode ser punida nos termos da lei e da legislação do FINANCIAMENTO. 

 
 

Data  /  /          
Assinatura do estudante 

   
Assinatura do atendente 

 
 
 
 

INFORMAÇÕES DO REQUERENTE 

Nome: Matrícula:   

Data de retorno:  / /  

Nº DE PROTOCOLO: Funcionário Responsável: 

 

REQUERIMENTO 

BOLSAS E FINANCIAMENTOS 

Nº do protocolo 




