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COMUNICADO 
 

 

A Coordenação do ProUni desta instituição, solicita a todos os bolsistas para 

realização do procedimento de atualização e manutenção das bolsas, conforme 

Oficio Circular nº 1/2018/CGPEG/DIPES/SESU/MEC. 

Para tanto, favor comparecer no atendimento/secretaria, entre os dias 16 de 

abril a 02 de maio de 2018, portando a seguinte documentação: 

TODOS XEROX: 

 

- RG estudante (aluno) /- RG componentes da família (Certidão de Nascimento quando 

menores de 18 anos)- CPF estudante (aluno) /- CPF componentes da família 

- (Comprovante de residência atualizado) do estudante (água, luz, telefone) 

- Comprovantes de rendimentos do estudante (3 últimos holerites e Xerox da carteira de trabalho) /- 

Comprovantes de rendimentos dos componentes da família (3 últimos holerites e Xerox da carteira) 

- Comprovante Declaração de IR (isento ou não) dos componentes da família que trabalham 

 

Apucarana, 16 de abril de 2018. 

 
Coordenação ProUni / FACNOPAR 
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