Documentação para o Crédito Educacional
Prezado (a) aluno (a) você deve entregar o formulário da inscrição preenchido e
devidamente assinado com as fotocópias das seguintes documentações, conforme seu
grupo familiar:
1) Fotocópia do Documento de Identidade do aluno e de todos os componentes
do seu grupo familiar (para os menores de idade poderá apresentar a certidão de
nascimento).
2) Fotocópia do CPF do aluno e de todos os componentes do seu grupo familiar
(maiores de 18 anos).
3) Fotocópia da Certidão de Casamento / União Estável / Separação / Óbito /
Abandono de lar, dos pais ou do candidato, se for o caso (conforme cada grupo
familiar).
4) Fotocópia do comprovante de Pensão Alimentícia para os de menores de 18
anos em caso de separação / óbito de um dos responsáveis (conforme grupo
familiar).
5) Fotocópia do comprovante de Renda Mensal do aluno e de todos os
componentes de seu grupo familiar, conforme atividade que cada membro
exerce: cópia do último contra cheque, aposentadoria, pensão, benefícios sociais,
comissões, aluguéis. Original do DECORE e/ou cópia do Imposto de Renda e
Pessoa Física e/ou Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e/ou extratos bancários
dos três últimos meses para comprovação da renda nos casos de trabalhadores
que exercem atividades como autônomos, profissionais liberais, sócios e
dirigentes de empresas e atividades rurais.
6) Comprovante de Desemprego / do Lar ou de Estudante para maiores de 18
anos. Apresentar fotocópia da carteira de trabalho das seguintes páginas: da foto,
da identificação, do último registro de trabalho e a página seguinte em branco.
7) Comprovante de Residência do aluno e/ou dos pais (talão de luz, água, telefone,
fatura de cartão de crédito).

Documentação do (a) Fiador (a):
1) Fotocópia do Documento de Identidade do (a) fiador (a) e cônjuge.
2) Fotocópia do CPF do (a) fiador (a) e cônjuge.
3) Fotocópia da Certidão de Casamento e/ou de União Estável. Se separado
apresentar a fotocópia da Certidão Judicial, se viúvo (a) apresentar a fotocópia
da Certidão de Óbito.
4) Comprovante de Renda Mensal (mínimo de 02 vezes o valor da mensalidade).
5) Fotocópia completa da última declaração do Imposto de Renda de Pessoa
Física.
6) Certidão de Registro de Imóveis atualizada, comprovando ser proprietário (a)
de 02 imóveis livres de ônus.
7) Certidão Negativa de Protesto.
8) Comprovante de endereço atualizado.

Observação sobre o (a) Fiador (a):
- Maior de 18 anos e menos de 60 anos
- Não poderá ser fiador (a) o(a) próprio(a) aluno(a) e nem seu cônjuge.

