
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR 

 
 
 

MODELO B 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Eu, (especificar o nome completo), portador (a) do RG nº (especificar o número)  

e CPF     nº    (especificar o número),  candidato (a)     pré-selecionado (a) para o   

Programa Universidade Para Todos - PROUNI, DECLARO que não estou 

matriculado (a) em instituição de ensino superior pública e gratuita, conforme 

previsto no Decreto nº 5.493/2005.  

Declaro também, que não possuo diploma de curso superior.  

 

 
 
___________________________________, _____ de ____________ de __________. 
(local e data) 
 

 
 
 

________________________________ 
Nome completo 

(Assinatura) 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Este documento deve ser elaborado de próprio punho e conter assinatura com firma 
reconhecida em cartório.  
 
 

USO RESTRITO 



MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO PARA CANDIDATO/GRUPO FAMILIAR 
SEM CONTA BANCÁRIA 

 
MODELO C 

 
 

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO 
 

 
 Eu, (especificar o nome completo), portador (a) do RG nº (especificar o número) e CPF nº 

(especificar o número), (especificar o grau de parentesco) do (a) candidato (a) (especificar o 

nome do candidato) pré-selecionado (a) para o Programa Universidade Para Todos - 

PROUNI,  DECLARO sob pena de configurar crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código 

Penal Brasileiro), que exerço atividade autônoma e informal  de (descrever a 

atividade/profissão que desempenha) sem vínculo empregatício, obtendo como 

remuneração média nos últimos três meses o valor de R$ ________, (valor por extenso),  e 

que este valor compõe a renda familiar na ficha de inscrição. 

Declaro ainda, que não possuo conta em banco o que impede a apresentação de extrato 

bancário para conferência.  

 

 

________________________________, _____ de __________________ de __________. 
     (local e data) 
 

________________________________ 
Nome completo 

(Assinatura) 
 

 
IMPORTANTE: Este documento deve ser elaborado de próprio punho e conter assinatura com firma 
reconhecida em cartório. 
 
 
 
 

USO RESTRITO 



MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO PARA CANDIDATO/GRUPO FAMILIAR 
COM CONTA BANCÁRIA 

 
 

MODELO D 
 
 

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO 
 

 
 Eu, (especificar o nome completo), portador (a) do RG nº (especificar o número) e CPF nº 

(especificar o número), (especificar o grau de parentesco) do (a) candidato (a) (especificar o 

nome do candidato) pré-selecionado (a) para o Programa Universidade Para Todos - 

PROUNI, DECLARO sob pena de configurar crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código 

Penal Brasileiro), que exerço atividade autônoma e informal  de (descrever a 

atividade/profissão que desempenha) sem vínculo empregatício, obtendo como 

remuneração média nos últimos três meses o valor de R$ ________, (valor por extenso) e 

que este valor compõe a renda familiar na ficha de inscrição. 

  

 

 

Observação: Anexar os extratos bancários dos últimos 03(três) meses. 

 

________________________________, _____ de __________________ de __________. 
     (local e data) 
 

________________________________ 
Nome completo 

(Assinatura) 
 

 
IMPORTANTE: Este documento deve ser elaborado de próprio punho e conter assinatura com firma 
reconhecida em cartório. 

USO RESTRITO 



MODELO DE DECLARAÇÃO DE SEM RENDIMENTO PARA CANDIDATO/GRUPO FAMILIAR 

 
 

MODELO E 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE SEM RENDIMENTO 
 
 

 
Eu, (especificar o nome completo), portador (a) do RG nº (especificar o número) e CPF 

nº (especificar o número), (especificar o grau de parentesco) do (a) candidato (a) 

(especificar o nome do candidato) pré-selecionado (a) para o Programa Universidade 

Para Todos - PROUNI, DECLARO sob pena de configurar crime de falsidade ideológica 

(art. 299 do Código Penal Brasileiro), que não possuo rendimento proveniente de 

qualquer atividade formal ou informal, ou qualquer outro tipo de proventos. 

Declaro e assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas. 

 

___________________________________, _____ de ____________ de __________. 
(local e data) 
 

 
 

________________________________ 
Nome completo 

(Assinatura) 

 

 
IMPORTANTE: Este documento deve ser elaborado de próprio punho e conter assinatura com firma 
reconhecida em cartório.  
 
 
 

USO RESTRITO 



MODELO DE DECLARAÇÃO DE POLÍTICA DE COTAS 
 
 

MODELO A 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
Eu, (especificar nome completo) portador (a) do RG nº (especificar o número) e CPF nº 

(especificar o número), candidato (a) pré-selecionado (a) para o Programa 

Universidade Para Todos - PROUNI, DECLARO sob pena de configurar crime de 

falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal Brasileiro), ser da raça (especificar a 

raça conforme opção efetuada na inscrição). 

 

___________________________________, _____ de ____________ de __________. 
(local e data) 
 

 
 
 
 

________________________________ 
Nome completo 

(Assinatura) 

 

 
 
 
 
IMPORTANTE: Este documento deve ser elaborado de próprio punho e conter assinatura com firma 
reconhecida em cartório.  
 
 

USO RESTRITO 



MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 
 
 

MODELO F 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 
 
 

 
 Eu, (especificar o nome completo), portador (a) do RG nº (especificar o número) e CPF 

nº (especificar o número), DECLARO, sob as penas da lei, que resido à (especificar o 

nome da Rua/Avenida/Alameda) nº (especificar o número / complemento / bairro / 

cidade / estado e CEP). 

Declaro também, que não possuo nenhum comprovante de endereço impresso em 

meu nome. 

 

___________________________________, _____ de ____________ de __________. 
(local e data) 
 

 
 
 

________________________________ 
Nome completo 

(Assinatura) 
 

 
 
 
IMPORTANTE: Este documento deve ser elaborado de próprio punho e conter assinatura com firma 
reconhecida em cartório.  
 
 

USO RESTRITO 



MODELO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 
 
 

MODELO H 
 
 

DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 
 

Nós, (NOME DO (A) PRIMEIRO (A) DECLARANTE), (NACIONALIDADE), (ESTADO 

CIVIL), (PROFISSÃO), inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física sob n.º ..., e Registro de 

Identidade n.º..., e (NOME DO (A) SEGUNDO (A) DECLARANTE), (NACIONALIDADE), 

(ESTADO CIVIL), (PROFISSÃO), inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física sob n.º..., e Registro 

de Identidade n.º...,  ambos residentes e domiciliados na Rua..., N.º... - (BAIRRO) - 

(CIDADE/ESTADO) - CEP: ..,, declaramos para os fins que se fizerem necessários e sob as penas 

da Lei, que convivemos em UNIÃO ESTÁVEL, de forma pública, contínua, duradoura e com o 

objetivo de constituir família, desde DD de MM de AAAA, tudo nos moldes dos artigos 1.723 do 

Código Civil – Lei 10406/02. 

E sendo assim, o que neste instrumento se declara é a mais pura expressão da verdade, a qual 

assinamos, para que surtam seus efeitos legais. 

CIDADE, DD de MM de AAAA. 

Assinatura do (a) primeiro (a) declarante: 

__________________________________________________  

RG: _______________________ CPF: ______________________________ 

 

Assinatura do (a) segundo (a) declarante: 

____________________________________________________  

RG: _______________________ CPF: ______________________________ 

 
IMPORTANTE: 
 
Esse documento deverá ser elaborado de próprio punho e conter assinatura reconhecida em cartório. 

 

USO RESTRITO 



MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA MENOR DE IDADE 
 
 
 

MODELO G 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 
 
 

 
Eu, (especificar o nome completo do responsável pelo menor) portador (a) do RG nº 

(especificar o número) e CPF nº (especificar o número), DECLARO sob as penas da lei, 

que (especificar o nome completo do menor) reside à (especificar o nome da 

Rua/Avenida/Alameda) nº (especificar o número / complemento / bairro / cidade / 

estado e CEP). 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

___________________________________, _____ de ____________ de __________. 
(local e data) 
 

 
 
 

________________________________ 
Nome completo 

(Assinatura) 
 

 
 
IMPORTANTE: Este documento deve ser elaborado de próprio punho e conter assinatura com firma 
reconhecida em cartório.  
 
 

USO RESTRITO 


