
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

EDITAL PROGRAD nº. 101/2022

CÓPIAS DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  PARA O CANDIDATO E DEMAIS MEMBROS DA COMPOSIÇÃO FAMILIAR:

1º – Preencher e submeter no ato do pré-cadastro online cópia digitalizada em arquivo PDF do Formulário de Composição Familiar, nominando todos os membros 
que compõem a composição familiar do candidato(a) (conforme Anexo III-A);

a) para casos de separação ou divórcio dos pais, e um deles não constar no grupo familiar, deve-se apresentar comprovante de separação ou divórcio dos 
pais, ou certidão de óbito quando for o caso.  

2º – Submeter no ato do cadastro online, cópias digitalizadas em arquivo PDF dos seguintes documentos;
a) menor de 18 anos de idade (para cada membro menor de idade que faça parte da composição familiar):

cópia digitalizada da Carteira de Identidade – RG ou;
cópia digitalizada da Certidão de Nascimento;

b) maior de 18 anos de idade (para cada membro maior de idade que faça parte da composição familiar):
cópia digitalizada do Carteira de Identidade – RG;
cópia digitalizada do CPF;
cópia digitalizada do Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
declaração(ões) e comprovação(ões) de renda ou não renda, conforme a modalidade e/ou condição laboral de cada  membro maior de 

idade que faça parte da composição familiar(conforme Anexo III).

Segue link tutorial (clique aqui)  

ANEXO – III

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES – MODALIDADE COTA  RENDA

https://drive.google.com/file/d/11PjnPihmFhS3zaBctP5y8AdSdBB1VZNN/view?usp=sharing


DOCUMENTOS COMPLEMENTARES – MODALIDADE COTA  RENDA
DOCUMENTOS PESSOAIS E OBRIGATÓRIOS DO(A) CANDIDATO(A) E DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR 

MENORES DE 18 ANOS DOCUMENTOS    PESSOAIS  OBRIGATÓRIOS

1 CANDIDATO(A)  e/ou DEMAIS
INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR Digitalização legível da Certidão de Nascimento  ou  Carteira de Identidade. 

MODALIDADE e/ou
 CONDIÇÃO LABORAL 

DOCUMENTOS    PESSOAIS  OBRIGATÓRIOS
PARA  MAIORES DE 18 ANOS DECLARAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE RENDA

2 TRABALHADOR 
ASSALARIADO

(Setor Público e/ou Privado)

Digitalização Legível da Carteira de Identidade 
Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de
Renda para o Exercício 2022 ano-calendário 2021. (com todas
as folhas,  inclusive o Recibo de Entrega) enviado a Receita
Federal;  ou Digitalização legível  da  Declaração de Isenção
Anual de Imposto de Renda o referente o Exercício 2022 ano-
calendário 2021. (Modelo de declaração - ANEXO III - B) Digitalização Legível do CPF
Digitalização  Legível do Contracheque (holerite/comprovante
de  recebimento  de  salário)  dos  últimos  03  (três  )  meses
anteriores  a  data  do  formulário de matrícula/cadastro  online
( mês de abril,  maio e junho) ou Declaração do empregador
(mês de abril, maio e junho), constando cargo e salário mensal;
e cópia simples e legível do Extrato Bancário dos últimos 03
(três)  meses  anteriores  a  data  do  formulário  de
matrícula/cadastro online ( mês de abril, maio e junho).

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho
(constando as páginas: foto, identificação, última
página de CONTRATO de trabalho assinado e a

página seguinte em branco) e/ou carteira de
trabalho digital que poderá ser obtido pelo link;

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-
de-trabalho

TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA DEVERÁ SER DIGITALIZADO E ENCAMINHADO EM ARQUIVO PDF
 NO MOMENTO DO CADASTRO ONLINE, NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS – SIGAA DA UNILA  

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho


MODALIDADE e/ou
 CONDIÇÃO LABORAL 

DOCUMENTOS    PESSOAIS  OBRIGATÓRIOS
PARA  MAIORES DE 18 ANOS DECLARAÇÕES E COMPROVAÇÃO DE RENDA  

3
NO CASO DE TRABALHADOR

AUTÔNOMO, INFORMAL, “BICOS”
E/OU OUTRAS RENDAS

PROVENIENTES DE SERVIÇOS
DIVERSOS

Digitalização Legível da Carteira de Identidade 
Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de
Renda para o Exercício 2022 ano-calendário 2021. (com todas
as folhas,  inclusive o Recibo de Entrega) enviado a Receita
Federal;  ou Digitalização legível  da  Declaração de Isenção
Anual de Imposto de Renda o referente o Exercício 2022 ano-
calendário 2021. (Modelo de declaração - ANEXO III - B) Digitalização Legível do CPF

Digitalização Legível da declaração em que conste a atividade
exercida,  com rendimento  mensal,  assinada  pelo  declarante.
(Modelo de declaração - ANEXO III-C);  e cópia simples e
legível  do  Extrato  Bancário  dos  últimos  03  (três  )  meses
anteriores  a  data  do  formulário  de matrícula/cadastro online
(mês de abril, maio e junho).

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho
(constando as páginas de foto, identificação, última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a
página seguinte em branco) e/ou carteira de

trabalho digital que poderá ser obtido pelo link;
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-

de-trabalho

MODALIDADE e/ou
 CONDIÇÃO LABORAL 

DOCUMENTOS    PESSOAIS  OBRIGATÓRIOS
PARA  MAIORES DE 18 ANOS DECLARAÇÕES E COMPROVAÇÃO DE RENDA  

4 SE  PROFISSIONAL   LIBERAL  OU
PRESTADOR DE SERVIÇOS

Digitalização Legível da Carteira de Identidade 
Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de
Renda para o Exercício 2022 ano-calendário 2021. (com todas
as folhas,  inclusive o Recibo de Entrega) enviado a Receita
Federal;  ou Digitalização legível  da  Declaração de Isenção
Anual de Imposto de Renda o referente o Exercício 2022 ano-
calendário 2021. (Modelo de declaração - ANEXO III - B) Digitalização Legível do CPF
Digitalização  Legível  da  declaração  comprobatória  de
Percepção de Rendimentos (DECORE) constando rendimentos
e retirada de lucros, numerada e assinada por contador inscrito
no  CRC;  ou  Guias  de  Recolhimento  do  INSS  (GPS)  dos
últimos 03 (três  )  meses  anteriores  a  data  do formulário de
matrícula/cadastro online (mês de abril, maio e junho); e cópia
simples e legível do Extrato Bancário dos últimos 03 (três )
meses  anteriores  a  data  do  formulário  de  matrícula/cadastro
online ( mês de abril, maio e junho).

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho
(constando as páginas de foto, identificação, última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a
página seguinte em branco) e/ou carteira de

trabalho digital que poderá ser obtido pelo link;
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-

de-trabalho Digitalização Legível da declaração em que conste a atividade
exercida,  com rendimento  mensal,  assinada  pelo  declarante.
(Modelo de declaração - ANEXO III-C). 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho


MODALIDADE e/ou
 CONDIÇÃO LABORAL 

DOCUMENTOS    PESSOAIS  OBRIGATÓRIOS
PARA  MAIORES DE 18 ANOS DECLARAÇÕES E COMPROVAÇÃO DE RENDA  

5
SE APOSENTADO

e/ou
PENSIONISTA

Digitalização Legível da Carteira de Identidade 
Digitalização Legível  da  declaração completa de Imposto
de Renda  para o Exercício 2022 ano-calendário 2021. (com
todas  as  folhas,  inclusive  o  Recibo  de  Entrega)  enviado  a
Receita  Federal;  ou  Digitalização legível  da  Declaração de
Isenção Anual de Imposto de Renda o referente o Exercício
2022 ano-calendário 2021. (Modelo de declaração - ANEXO
III - B) Digitalização Legível do CPF
Digitalização  Legível do último comprovante de recebimento
de benefício (holerite ou extrato da fonte pagadora)  anterior a
data  do  formulário  de  matrícula  /cadastro  online  (mês  de
junho),  e/ou  Digitalização  legível  do  último  extrato  de
Pagamento de Benefício da Previdência Social, anterior a data
do formulário de matrícula /cadastro online (mês de junho),
que  poderá  ser  obtido  pelo  link;
https://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreIni
cio.xhtml  .   e cópia simples e legível do Extrato Bancário dos
últimos 03 (três )  meses  anteriores a data  do formulário de
matrícula/cadastro online  ( mês de abril, maio e junho).

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho
(constando as páginas de foto, identificação, última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a
página seguinte em branco) e/ou carteira de

trabalho digital que poderá ser obtido pelo link;
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-

de-trabalho

MODALIDADE e/ou
 CONDIÇÃO LABORAL 

DOCUMENTOS    PESSOAIS  OBRIGATÓRIOS
PARA  MAIORES DE 18 ANOS DECLARAÇÕES E COMPROVAÇÃO DE RENDA  

6 SE PRODUTOR RURAL
OU

TRABALHADOR RURAL 

Digitalização Legível da Carteira de Identidade 

Digitalização  Legível   da  declaração  completa  de  Imposto  de
Renda  para o Exercício 2022 ano-calendário 2021. (com todas as
folhas, inclusive o Recibo de Entrega) enviado a Receita Federal; ou
Digitalização legível da Declaração de Isenção Anual de Imposto de
Renda o referente o Exercício 2022 ano-calendário 2021. (Modelo
de declaração - ANEXO III - B) 

Digitalização Legível do CPF
Digitalização  legível  do  ITR  (Imposto  Territorial  Rural)  e/ou
digitalização legível do contrato de arrendamento, acompanhado dos
comprovantes  de  recebimento/pagamento   dos   últimos  03  (três  )
meses  anteriores a data do formulário de matrícula/cadastro online
( mês de abril, maio e junho); e cópia simples e legível do Extrato
Bancário dos últimos 03 (três) meses anteriores a data do formulário
de matrícula/cadastro online  ( mês de abril, maio e junho).

Digitalização  Legível  da  Carteira  de  Trabalho
(constando as páginas de foto, identificação, última
página  de  CONTRATO  de  trabalho  assinado  e  a
página seguinte em branco) e/ou carteira de trabalho
digital que poderá ser obtido pelo link;
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-

trabalho

Digitalização  Legível  declaração  atualizada  do  sindicato  dos
trabalhadores rurais, constando a principal atividade e a remuneração
média mensal. Caso não seja filiado ao sindicato, preencher e assinar
declaração descrevendo atividade e média de renda mensal.(Modelo
de declaração – ANEXO III-C).

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho
https://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml.
https://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml
https://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml


MODALIDADE e/ou
 CONDIÇÃO LABORAL 

DOCUMENTOS    PESSOAIS  OBRIGATÓRIOS
PARA  MAIORES DE 18 ANOS DECLARAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE RENDA  

7 SE SÓCIO-PROPRIETÁRIO DE
EMPRESA

Digitalização Legível da Carteira de Identidade 

Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de
Renda para o Exercício 2022 ano-calendário 2021. (com todas
as folhas,  inclusive o Recibo de Entrega) enviado a Receita
Federal;  ou Digitalização legível  da  Declaração de Isenção
Anual de Imposto de Renda o referente o Exercício 2022 ano-
calendário 2021. (Modelo de declaração - ANEXO III - B) 

Digitalização Legível do CPF

Digitalização  Legível  do  Pró-labore  dos  últimos  03  (três  )
meses  anteriores  a  data  do  formulário  de  matrícula/cadastro
online (mês de abril, maio e junho); e cópia simples e legível
do Extrato Bancário dos últimos 03 (três)  meses anteriores a
data do formulário de matrícula/cadastro online  ( mês de abril,
maio e junho);

Digitalização  Legível  da  Carteira  de  Trabalho
(constando as páginas de foto, identificação, última
página de CONTRATO de trabalho assinado e a
página  seguinte  em  branco)  e/ou  carteira  de
trabalho digital que poderá ser obtido pelo link;
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-

de-trabalho

Digitalização  Legível,  da  declaração  Comprobatória  de
Percepção de Rendimentos (DECORE) atualizado, constando
rendimentos e retirada de lucros mensais, numerada e assinada
por contador inscrito no CRC;  ou Digitalização Legível  do
Extrato  Demonstrativo  de  Movimentação  Financeira  da
empresa atualizado.

MODALIDADE e/ou
 CONDIÇÃO LABORAL 

DOCUMENTOS    PESSOAIS  OBRIGATÓRIOS
PARA  MAIORES DE 18 ANOS DECLARAÇÕES E COMPROVAÇÃO DE RENDA  

8 SE HOUVER RENDA 
PROVENIENTE DE ALUGUEL DE

IMÓVEIS

Digitalização Legível da Carteira de Identidade 
Digitalização Legível  da  declaração completa de Imposto de
Renda para o Exercício 2022 ano-calendário 2021. (com todas as
folhas, inclusive o Recibo de Entrega) enviado a Receita Federal;
ou  Digitalização  legível  da  Declaração  de  Isenção Anual  de
Imposto de Renda o referente o Exercício 2022 ano-calendário
2021. (Modelo de declaração - ANEXO III - B) 

Digitalização Legível do CPF
Digitalização  Legível  do  contrato  de  locação  ou  declaração
original  do  locatário  devidamente  registrado  em  cartório,
constando em ambos, o valor mensal do aluguel; e digitalização
Legível  dos comprovantes de recebimentos dos últimos 03 (três )
meses anteriores a data do formulário de matrícula/cadastro online
(mês de abril, maio e junho); e cópia simples e legível do Extrato
Bancário  dos  últimos  03  (três)  meses  anteriores  a  data  do
formulário de matrícula/cadastro online  ( mês de abril,  maio e
junho);  (Modelo de declaração de renda por aluguel - ANEXO
III-D).

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho
(constando as páginas de foto, identificação, última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a
página seguinte em branco) e/ou carteira de

trabalho digital que poderá ser obtido pelo link;
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-

de-trabalho

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho


MODALIDADE e/ou
 CONDIÇÃO LABORAL 

DOCUMENTOS    PESSOAIS  OBRIGATÓRIOS
PARA  MAIORES DE 18 ANOS

DECLARAÇÕES  E COMPROVAÇÃO DE  
AUSÊNCIA DE  RENDA

9 DESEMPREGADO

Digitalização Legível da Carteira de Identidade 
Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de
Renda para o Exercício 2022 ano-calendário 2021. (com todas
as folhas,  inclusive o Recibo de Entrega) enviado a Receita
Federal;  ou Digitalização legível  da  Declaração de Isenção
Anual de Imposto de Renda o referente o Exercício 2022 ano-
calendário 2021. (Modelo de declaração - ANEXO III - B) 

Digitalização Legível do CPF

Digitalização  Legível  da  declaração  assinada  de  que  não
exerce  atividade  remunerada.  (Modelo  de  declaração  -
ANEXO III-E), e cópia simples e legível do Extrato Bancário
dos últimos 03 (três) meses anteriores a data do formulário de
matrícula/cadastro online  (mês de abril, maio e junho).

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho
(constando as páginas de foto, identificação, última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a
página seguinte em branco) e/ou carteira de

trabalho digital que poderá ser obtido pelo link;
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-

de-trabalho

MODALIDADE e/ou
 CONDIÇÃO LABORAL 

DOCUMENTOS    PESSOAIS  OBRIGATÓRIOS
PARA  MAIORES DE 18 ANOS DECLARAÇÕES E COMPROVAÇÃO DE RENDA  

10 ESTAGIÁRIO, MONITOR, BOLSISTA
de EXTENSÃO e PESQUISA

Digitalização Legível da Carteira de Identidade 
Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de
Renda para o Exercício 2022 ano-calendário 2021. (com todas
as folhas,  inclusive o Recibo de Entrega) enviado a Receita
Federal;  ou Digitalização legível  da  Declaração de Isenção
Anual de Imposto de Renda o referente o Exercício 2022 ano-
calendário 2021. (Modelo de declaração - ANEXO III - B) Digitalização Legível do CPF

Contrato de Estágio,  Declaração de vínculo com a Instituição
Financiadora e cópia simples e legível do Extrato Bancário dos
últimos  03  (três)  meses  anteriores  a  data  do  formulário  de
matrícula/cadastro online  ( mês de abril, maio e junho)

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho
(constando as páginas de foto, identificação, última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a
página seguinte em branco) e/ou carteira de

trabalho digital que poderá ser obtido pelo link;
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-

de-trabalho

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho


MODALIDADE e/ou
 CONDIÇÃO LABORAL 

DOCUMENTOS    PESSOAIS  OBRIGATÓRIOS
PARA  MAIORES DE 18 ANOS DECLARAÇÕES E COMPROVAÇÃO DE RENDA  

11 MODALIDADE PENSÃO JUDICIAL

Digitalização Legível da Carteira de Identidade 
Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de
Renda para o Exercício 2022 ano-calendário 2021. (com todas
as folhas,  inclusive o Recibo de Entrega) enviado a Receita
Federal;  ou Digitalização legível  da  Declaração de Isenção
Anual de Imposto de Renda o referente o Exercício 2022 ano-
calendário 2021. (Modelo de declaração - ANEXO III - B) Digitalização Legível do CPF
Cópia  da  decisão  judicial  determinando  o  pagamento  de
pensão alimentícia; Comprovante de separação ou divórcio dos
pais, ou certidão de óbito, no caso de um deles não constar no
grupo familiar; e  cópia simples e legível do Extrato Bancário
dos últimos 03 (três) meses anteriores a data do formulário de
matrícula/cadastro  online   (mês  de  abril,  maio  e  junho)
(Modelo de declaração - ANEXO III-F).

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho
(constando as páginas de foto, identificação, última

página de CONTRATO de trabalho assinado e a
página seguinte em branco) e/ou carteira de

trabalho digital que poderá ser obtido pelo link;
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-

de-trabalho

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

Eu,_____________________________________________________, portador (a) da carteira de identidade n°___________________________, órgão de expedição__________, e
do  CPF  n°  ______________________________,  residente  e  domiciliado  à  rua  /  avenida
______________________________________________________número________bairro__________________________cidade____________________________________,Estad
o_________,candidato (a) ao SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA SISU/UNILA 2022,  curso__________________________________________declaro que, a minha família é
composta de _____ (número) pessoas das quais, ______ (número) recebem renda.

Nome Data de
nascimento

Grau de 
Parentesco

Situação
ocupacional

 Renda bruta mensal de cada membro familiar
 (valores em R$)

Salário Pensão Aposentadoria Outras

Por serem verdadeiras as informações prestadas, firmo a presente declaração.

Local e data: _____________________________, _____ de _____________________ de 2022

____________________________________________________
Assinatura do (a) candidato (a)  ou do representante legal

A prestação de informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo estudante, incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade
ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada posteriormente ao registro acadêmico, em procedimento que assegure o contraditório e
a ampla defesa, ensejará o cancelamento do  registro acadêmico junto a UNILA, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, conforme art. 9º da Portaria Normativa no
18/2012, do Ministério da Educação – MEC, e art. 35 da Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012 do Ministério da Educação - MEC.

ANEXO III - A 
DECLARAÇÃO DO GRUPO  FAMILIAR 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

D E C L A R A Ç Ã O

Eu,  ______________________________________________________________;  portador  (a)  do
RG  nº  __________________,  órgão  expedidor:_______________,  UF:  _________;  CPF
nº:____________________________________;  residente  no  endereço
_________________________________________________________________________  Declaro
que sou isento de declarar o imposto de renda pelos motivos descritos a baixo:
Para o Exercício 2022 ano-calendário 2021, não obtive rendimentos provindos de trabalho assalariado,
proventos de aposentadorias, pensões, aluguéis ou atividade rural suficientes para declarar IRPF, e
não me enquadro nos demais casos que obrigam a entrega da Declaração Anual de Imposto de
Renda Pessoa Física. Declaro ainda que, esta declaração segue em conformidade com a edição da
Instrução  Normativa  RFB nº  864  de  25  de  julho  de  2008,  relatando  que  deixou  de  existir  a
Declaração Anual de Isento, a partir de 2008; também segue em conformidade com o previsto na
Lei nº 7.115/83 relatando que a isenção poderá ser comprovada mediante de declaração escrita e
assinada pelo próprio interessado. 

Local e data: _____________________________, _____ de _____________________ de 20 22

____________________________________________
Assinatura do (a) declarante ou do representante legal

A prestação de informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo estudante, incorrerá nas penas do crime
do art.  299 do Código Penal (falsidade ideológica),  além de,  caso configurada a prestação de informação falsa,  apurada
posteriormente  ao  registro  acadêmico,  em  procedimento  que  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  ensejará  o
cancelamento do  registro acadêmico junto a UNILA, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, conforme art. 9º da Portaria
Normativa no 18/2012, do Ministério da Educação – MEC, e art. 35 da Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012
do Ministério da Educação - MEC.

Nome do(a)Candidato(a):___________________________________________________________

Curso: __________________________________________________________________________

ANEXO III - B

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

D E C L A R A Ç Ã O

Eu,  ______________________________________________________________;  portador  (a)  do  RG  nº
___________________________,  órgão  expedidor:_________________,  UF:  _________;  CPF
nº:____________________________________;  residente  no  endereço___________________
________________________________________________________________________________
declaro para os devidos fins, que sou: 

( )  trabalhador(a) do mercado informal (autônomo, informal, “bicos” e/ou outras rendas provenientes de

serviços diversos sem vínculo empregatício) 

( ) autônomo(a) - recolho contribuição mensal ao INSS – ( )sim ou ( )não 

( ) Profissional Liberal 

( ) Produtor(a) / Trabalhador(a) Rural. 

E  desenvolvo  as  seguintes  atividades  (nestas  linhas  detalhar,  as  atividades  que  realiza,  e  se  possui

empregados para fazê-la):  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Recebendo a renda média mensal de  R$ _________________.

Local e data: _____________________________, _____ de _____________________ de 20 22

____________________________________________
Assinatura do (a) declarante ou do representante legal

A prestação de informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo estudante, incorrerá nas penas do crime
do art.  299 do Código Penal (falsidade ideológica),  além de,  caso configurada a prestação de informação falsa,  apurada
posteriormente  ao  registro  acadêmico,  em  procedimento  que  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  ensejará  o
cancelamento do  registro acadêmico junto a UNILA, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, conforme art. 9º da Portaria
Normativa no 18/2012, do Ministério da Educação – MEC, e art. 35 da Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012
do Ministério da Educação - MEC.

ANEXO III - C

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES E RENDIMENTOS MÉDIOS MENSAIS 

Nome do(a)Candidato(a):___________________________________________________________

Curso: __________________________________________________________________________



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

D E C L A R A Ç Ã O

Eu,  _____________________________________________________________________,  portador  (a)  do

RG nº ________________________, e CPF nº _______________________, declaro para os devidos fins,

que recebo renda proveniente de locação/arrendamento de:________________________________________.

Declaro  ainda  que  a  renda  média  mensal  obtida  com a  locação/arrendamento  especificado  acima  é  de

aproximadamente R$ _____________.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Local e data: _____________________________, _____ de _____________________ de 20 22

____________________________________________
Assinatura do declarante

A prestação de informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo estudante, incorrerá nas penas do crime
do art.  299 do Código Penal (falsidade ideológica),  além de,  caso configurada a prestação de informação falsa,  apurada
posteriormente  ao  registro  acadêmico,  em  procedimento  que  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  ensejará  o
cancelamento do  registro acadêmico junto a UNILA, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, conforme art. 9º da Portaria
Normativa no 18/2012, do Ministério da Educação – MEC, e art. 35 da Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012
do Ministério da Educação - MEC.

ANEXO III - D
DECLARAÇÃO DE RENDA POR RENDIMENTO DE ALUGUEL OU 

ARRENDAMENTO DE BENS OU IMÓVEL 

Nome do(a)Candidato(a):___________________________________________________________

Curso: __________________________________________________________________________



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

D E C L A R A Ç Ã O

Eu,___________________________________________________________________, portador (a)
da carteira de identidade n° _______________________, órgão de expedição________________, e
do CPF n° ___________________________, declaro que, no período determinado no inciso I do
Artigo 7º da Portaria Normativa do MEC nº18 de 11/10/2012, para apuração da renda familiar bruta
mensal  per  capita,  não  recebi  rendimentos  de  qualquer  natureza  (a  título  regular  ou  eventual)
provenientes de: salários; proventos; pensões; pensões alimentícias; aposentadorias; comissões; pró-
labore;  trabalho  não  assalariado,  mercado  informal  ou  autônomo;  patrimônio;  aplicações
financeiras;  atividades  rurais;  atividades  de  profissional  liberal  e  informal;  ajuda  financeira  de
terceiros; benefícios sociais (exceto os relacionados no § 2º dos incisos I e II, do art. 7 da Portaria
Normativa do MEC no18 de 11/10/12); etc. 

Declara ainda que, no momento meu sustento tem sido proveniente de;_______________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Por serem verdadeiras as informações prestadas, firmo a presente declaração.

Local e data: _____________________________, _____ de _____________________ de 20 22

___________________________________
Assinatura do (a) declarante.

A prestação de informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo estudante, incorrerá nas penas do crime
do art.  299 do Código Penal (falsidade ideológica),  além de,  caso configurada a prestação de informação falsa,  apurada
posteriormente  ao  registro  acadêmico,  em  procedimento  que  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  ensejará  o
cancelamento do  registro acadêmico junto a UNILA, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, conforme art. 9º da Portaria
Normativa no 18/2012, do Ministério da Educação – MEC, e art. 35 da Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012
do Ministério da Educação - MEC.

ANEXO III - E

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS

Nome do(a)Candidato(a):___________________________________________________________

Curso: __________________________________________________________________________



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

D E C L A R A Ç Ã O

Eu________________________________________________  (nome do responsável)  portador do

RG nº____________________,  e  do CPF nº  ____________________________,  residente à  rua

__________________________________________ declaro para os devidos fins, que pago pensão

alimentícia informal para __________________________________________________ (nome do

beneficiário),  portador  do  RG  nº  _______________________,  e  do  CPF

nº____________________, no valor mensal equivalente à R$__________________. 

Por serem verdadeiras as informações prestadas, firmo a presente declaração.

Local e data: _____________________________, _____ de _____________________ de 20 22

___________________________________
Assinatura do (a) declarante.

A prestação de informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo estudante, incorrerá nas penas do crime
do art.  299 do Código Penal (falsidade ideológica),  além de,  caso configurada a prestação de informação falsa,  apurada
posteriormente  ao  registro  acadêmico,  em  procedimento  que  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  ensejará  o
cancelamento do  registro acadêmico junto a UNILA, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, conforme art. 9º da Portaria
Normativa no 18/2012, do Ministério da Educação – MEC, e art. 35 da Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012
do Ministério da Educação - MEC.

ANEXO III - F

DECLARAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA INFORMAL

Nome do(a)Candidato(a):___________________________________________________________

Curso: __________________________________________________________________________


