
 
 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O PROUNI 2019.2 

HORÁRIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - LISTA DE ESPERA 

DATA: 19 a 22 de julho de 2019 

HORÁRIO: 08h às 17h. 

(Apresentação fotocópias com os originais) 

 Certificado de Conclusão do ensino médio acompanhado com 
histórico escolar do candidato; 

 Declaração original que foi bolsista integral do ensino médio 
(quando for o caso); 

 RG e CPF do candidato e seus membros familiares; 
 Certidão de nascimento ou casamento, comprovação de 

separação ou divórcio dos pais, ou certidão de óbito, no caso de 
um deles não constar no grupo familiar (do candidato e seus 
membros familiares); 

 Comprovante de residência (atual) do candidato e dos seus 
membros familiares maiores de 18 anos (com validade de até 90 
dias); 

 Carteira de trabalho (CTPS) do candidato e dos membros do 
grupo familiar acima de 18 anos; 

 Comprovante de rendimento do candidato e dos integrantes de 
seu grupo familiar (três últimos contracheques, em caso de 
existência de comissão ou hora extra, os seis últimos) ou a 
última declaração do IRPF. 

 Declaração de pardo, negro ou indígena (quando for o caso); 
 Quaisquer outros documentos que a Comissão Local de 

Acompanhamento e Controle Social do Prouni (COLAP) 
julgar necessários à comprovação das informações, 
prestadas pelo candidato na inscrição. 

  

 

 

 

 



 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA MATRÍCULA PROUNI 2019.2 

(Documentação válida somente após o resultado de aprovação 
pela Comissão do Prouni) 

Todas as fotocópias tem que ser autenticadas 

01 Fotos 3×4 

01 Fotocópia do RG 

01 Fotocópia do CPF 

01 Fotocópia do Título de Eleitor 

01 Fotocópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio 

01 Fotocópia do Histórico do Ensino Médio 

01 Fotocópia do Comprovante de Residência 

01 Fotocópia da Carteira de Reservista 

01 Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento 

01 Fotocópia do cartão de Vacina atualizado 

01 Boletim do Enem 

 


