FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
GRADUAÇÃO ONLINE TECNOLÓGICA
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO
1. A Bolsa de Estudo destina-se apenas à cobertura das mensalidades educacionais relativas ao curso
escolhido pelo candidato. A manutenção deste benefício está definida no item 5 deste anexo. As bolsas
entrarão em vigor, após as Matrículas dos classificados. Os percentuais concedidos de Bolsa de Estudo, de
acordo com a faixa socioeconômica em que o solicitante se enquadrar, poderão alcançar até 100% (cem
por cento) do valor da mensalidade;
2. Para concorrer ao Programa de Concessão de Bolsa de Estudo o candidato deverá:
a. ser aprovado no processo seletivo – Condições de inscrições e ingresso descritas no Edital de
Processo Seletivo - 3º trimestre de 2020
b. não possuir qualquer outro tipo de financiamento, bolsa ou auxílio de programas em qualquer Escola
ou Instituto vinculado à FGV.
3. Após a aprovação no processo seletivo e Matrícula no curso, poderá ser solicitada Bolsa de Estudo,
parcial ou integral, à Comissão de Bolsas da FGV IDT, em caso de comprovada vulnerabilidade
socioeconômica.
4. A manutenção da Bolsa de Estudo está vinculada às seguintes condições, que serão reavaliadas ao final
de cada trimestre letivo:
a. Manutenção do Coeficiente de Rendimento acumulado no Curso igual ou superior a 6,0 (seis);
b. Matrícula ativa (trancamento ou cancelamento de Matrícula acarretam cancelamento da Bolsa de
Estudo, devendo o aluno, no futuro se submeter à novo processo de concessão de bolsa);
c. Renovação de Matrícula dentro do prazo determinado no calendário do curso;
d. Atendimento ao prazo regular de duração do curso - vide item 3 do Edital;
e. Apresentação de documentos idôneos e veracidade na prestação de informações;
f. Cumprimento ao regulamento do curso e código de ética.
5. Para requerer a Bolsa de Estudo, o solicitante deverá encaminhar, via Sedex, em envelope registrado, a
totalidade dos documentos descritos no item 16, deste anexo, juntamente com as Declarações de Bolsa
(modelos 1 a 5) - anexo VIII e o formulário de Informações Socioeconômicas – anexo IX, dentro do prazo
descrito no Cronograma - anexo I.
6.. Só serão analisadas as solicitações postadas até a data estipulada no Cronograma - anexo I e
acompanhadas de documentação completa.
7.. O solicitante que resida com outros familiares - mas que dependa economicamente de sua família de
origem - deverá apresentar, também, a documentação indicada no item 16.4, deste anexo, e seus
respectivos subitens, tanto de sua família de origem quanto das pessoas com quem resida.
8. As informações prestadas no Formulário de Informações Socioeconômicas - anexo VII, bem como o
encaminhamento da documentação comprobatória, são de inteira responsabilidade do solicitante;
9.A documentação encaminhada pelo solicitante será analisada por uma comissão técnica, denominada
Comissão de Análise Socioeconômica, obedecida rigorosamente a ordem de colocação dos candidatos no
Processo Seletivo, dentro dos limites definidos pela instituição.

10. Os pedidos só serão analisados no período de ingresso do aluno e até que se atinja o teto de
concessões previamente definido pela instituição.
11. Após a análise, a Comissão emitirá parecer sobre cada solicitante.
12. No caso de atendimento à condição de carência socioeconômica, os valores pagos pelo solicitante, até
o resultado da análise, não serão devolvidos.
13. No caso de não-atendimento à condição de carência socioeconômica, à omissão de informações, à
incompatibilidade ou inveracidade das informações prestadas e da documentação apresentada, ou
preenchimento de forma incorreta ou incompleta, o pedido de bolsa será indeferido.
1.4 A Bolsa de Estudo será, automaticamente, suspensas pelo não cumprimento de qualquer uma das
cláusulas estabelecidas no item 5 deste anexo.
15. O resultado da análise do pedido de Bolsa de Estudo estará disponível conforme Cronograma - anexo I.
16. Documentação para solicitação de Bolsa de Estudo:
16.1 Declaração de próprio punho, fundamentando a solicitação da bolsa, devidamente assinada;
16.2 Formulário de Informações Socioeconômicas, contemplando todas as informações do solicitante e de
todas as pessoas residentes na mesma moradia.
16.3 Para comprovação da identificação do solicitante e de todas as pessoas relacionadas no Formulário
de Informações Socioeconômicas, de acordo com a faixa etária, deverá ser encaminhada cópia dos
seguintes documentos:
a. para menores de 18 (dezoito) anos: certidão de nascimento ou do documento de identificação;
certidão ou outros documentos expedidos por juiz referentes a tutela, termo de guarda e
responsabilidade;
b. para maiores de 18 (dezoito) anos: documento de identificação e CPF.
16.4 Para comprovação de renda do solicitante, deverá ser encaminhadas copias dos seguintes
documentos:
a. Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF (todas as páginas), referente ao ano base
2019, entregue em 2020 à Receita Federal, e do respectivo recibo de entrega, do próprio candidato
ou do responsável;
b. Dependentes ou cônjuges: Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do declarante
(todas as páginas), referente ao ano base 2019, entregue em 2020 à Receita Federal, e do respectivo
recibo de entrega.
c. Isenção do Imposto de Renda: Declaração, conforme modelo disponível no anexo XI deste Edital,
descrevendo a situação de isenção, assinada e datada pelo candidato e por 2 (duas) testemunhas
maiores de 18 (dezoito) anos não pertencentes à família. Anexar documento de Identidade e CPF das
duas testemunhas.
d. Atividades rurais: Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR (todas as
páginas), referente ao ano base 2019, entregue em 2020 à Receita Federal, e do respectivo recibo de
entrega.
16.5 Além da documentação descrita nos itens de identificação, comprovação de renda do solicitante,
anexo VI, deste Edital, deverá ainda encaminhar cópia da seguinte documentação:
a. Trabalhadores do mercado formal (celetistas, servidores públicos civis e militares): Carteira de
Trabalho e Previdência Social atualizada (páginas referentes a Identificação, Qualificação Civil,
Alteração Salarial, último Contrato de Trabalho e Anotações Gerais) e contracheques dos 4 (quatro)
últimos meses.
b. Trabalhadores do mercado informal e autônomos: Carteira de Trabalho e Previdência Social
atualizada (páginas referentes a Identificação, Qualificação Civil, Alteração Salarial, último Contrato

c.

d.

e.

f.
g.
h.

de Trabalho com a página seguinte em branco e Anotações Gerais), Declaração de próprio punho,
individualizada, conforme modelo disponível no endereço eletrônico, informando a atividade
desempenhada e o valor bruto mensal auferido, datada e assinada pelo trabalhador e por duas
testemunhas maiores de 18 (dezoito) anos não pertencentes à família, documento de Identidade e
CPF das duas testemunhas; para os trabalhadores autônomos e Guia de Contribuição para o INSS
(GPS) atualizada. Em caso de emissão de nova Carteira de Trabalho encaminhar as referidas cópias
da última carteira que contenha tais informações;
Proprietários ou pessoas com participação em cotas de empresas ou microempresa: Declaração
contábil de retirada de pró-labores dos 4 (quatro) últimos meses de 2020, Declaração do Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Pessoa Física – IRPF (todas as páginas) e do recibo de entrega,
referente ao ano base 2019, entregue em 2020 à Receita Federal, Carteira de Trabalho e Previdência
Social atualizada (páginas referentes a Identificação, Qualificação Civil, Alteração Salarial, último
Contrato de Trabalho com a página seguinte em branco e Anotações Gerais);
Aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílio doença e outros: extrato de rendimentos
atualizados fornecido pelo INSS ou outras fontes, ou, na falta deste, extrato bancário identificado,
com o valor atualizado do crédito do benefício, em nome do segurado, cartão do benefício e
Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada (páginas referentes a Identificação, Qualificação
Civil, Alteração Salarial, último Contrato de Trabalho com a página seguinte em branco e Anotações
Gerais).
Desempregados: Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada (páginas referentes a
Identificação, Qualificação Civil, Alteração Salarial, último Contrato de Trabalho com a página
seguinte em branco e Anotações Gerais), Rescisão de Contrato, Comunicação de Dispensa e, se for o
caso, comprovante do recebimento do auxílio-desemprego;
Nunca trabalharam: Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas referentes a Identificação,
Qualificação Civil, Contrato de Trabalho e Anotações Gerais);
Família com bens que estejam alugados a terceiros: recibos de aluguel dos 4 (quatro) últimos meses
ou outro documento que comprove esta situação;
Pensão alimentícia: contracheque dos 4 (quatro) últimos meses ou outro documento atualizado que
comprove o valor da pensão alimentícia; na falta destes, Declaração de próprio punho contendo o
valor bruto mensal recebido, datada e assinada pelo declarante e por duas testemunhas maiores de
18 (dezoito) anos não pertencentes à família, documento de Identidade e CPF das 2 (duas)
testemunhas;

16.6 Será de inteira responsabilidade do solicitante o envio da documentação contendo o valor bruto
mensal atualizado, que possibilite a realização do cálculo da renda per capita, por parte da Comissão de
Análise e, por conseguinte, a caracterização da condição de carência. A indicação de outros familiares,
colaterais ou agregados no Formulário de Informações Socioeconômicas deverá ser devidamente
preenchida.
16.7 Para comprovação da situação de moradia do solicitante, deverá encaminhar cópia da seguinte
documentação:
a. imóvel próprio: escritura do imóvel; caso o documento não esteja em nome de uma das pessoas
relacionadas no Formulário de Informações Socioeconômicas, encaminhar, também, Declaração de
próprio punho descrevendo os motivos deste fato, datada e assinada pelo declarante e por duas
testemunhas maiores de 18 (dezoito) anos não pertencentes à família, documento de Identidade e
CPF das 2 (duas) testemunhas;
b. imóvel próprio em financiamento: comprovante do financiamento atualizado; caso o documento
não esteja em nome de uma das pessoas relacionadas no Formulário de Informações
Socioeconômicas, encaminhar, também, Declaração de próprio punho descrevendo a situação,
datada e assinada pelo declarante e por 2 (duas) testemunhas maiores de 18 (dezoito) anos não
pertencentes à família, documento de Identidade e CPF das 2 (duas) testemunhas;
c. imóvel alugado: recibo do aluguel atualizado; caso o documento não esteja em nome de uma das
pessoas relacionadas no Formulário de Informações Socioeconômicas, encaminhar, também,
Declaração de próprio punho descrevendo os motivos deste fato, datada e assinada pelo declarante
e por duas testemunhas maiores de 18 (dezoito) anos não pertencentes à família, documento de

Identidade e CPF das 2 (duas) testemunhas;
d. imóvel cedido: Declaração de próprio punho, conforme modelo disponível no endereço eletrônico,
descrevendo a situação, datada e assinada pelo cedente e por 2 (duas) testemunhas maiores de 18
(dezoito) anos não pertencentes à família, documento de Identidade e CPF das duas testemunhas;
e. imóvel de posse ou ocupação: Declaração da Associação de Moradores; na falta desta, Declaração
de próprio punho, conforme modelo disponível no endereço eletrônico, descrevendo a situação,
datada e assinada pelo declarante e por 2 (duas) testemunhas maiores de 18 (dezoito) anos não
pertencentes à família, documento de Identidade e CPF das 2 (duas) testemunhas;
f. residência em hotel, pensão ou alojamento: recibo de pagamento do mês vencido; na falta deste,
Declaração de próprio punho contendo o valor do aluguel, datada e assinada pelo proprietário do
estabelecimento e por 2 (duas) testemunhas maiores de 18 (dezoito) anos não pertencentes à
família, documento de Identidade e CPF das duas testemunhas;
g. residência no local de trabalho: Declaração de próprio punho, conforme modelo disponível no
endereço eletrônico, descrevendo a situação, datada e assinada pelo empregador e por duas
testemunhas maiores de 18 (dezoito) anos não pertencentes à família, cópia da Carteira de
Identidade e CPF das duas testemunhas;
16.8 Em caso de Falecimento de um dos pais, de ambos ou do cônjuge, o solicitante deverá encaminhar a
cópia da respectiva certidão de óbito.
16.9 No caso de solicitação de Bolsa de Estudo por alunos estrangeiros, será necessária a entrega dos
mesmos documentos relacionados nos itens 16.2, 16.3, 16.6 e 16.8, que comprovem a situação
socioeconômica do candidato e familiares no país de origem e no Brasil
1610 A Fundação Getulio Vargas não participa do Fundo de Financiamento Estudantil e do PROUNI Programa Universidade para Todos.

ANEXO I - DECLARAÇÕES DE BOLSA DE ESTUDO

Modelo 1 - Declaração de Trabalho informal

DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________________________ , declaro que exerço a
atividade profissional de _________________________________ , auferindo, mensalmente, a
renda bruta de R$____________ (_________________________________________________).

Rio de Janeiro,

de

de 20 .

_____________________________
Assinatura do Candidato

Testemunha 1
_________________________________________
Nome:
Nº Identidade:
Nº CPF:

Testemunha 2
_______________________________________
Nome:
Nº Identidade:
Nº CPF:

Modelo 2 - Declaração de Cessão de Imóvel

DECLARAÇÃO

Eu, _______________________________________ (nome completo do proprietário do imóvel),
CPF nº ____________________,
declaro ser
proprietário do imóvel situado à
_____________________________________________________, no qual reside o(a) Sr(a)
___________________________________________ e que este se encontra cedido ao mesmo
tendo em vista a situação exposta a seguir: (descrever a situação).

Rio de Janeiro,

de

de 20 .

______________________________________
Assinatura do Cedente

Testemunha 1
_________________________________________
Nome:
Nº Identidade:
Nº CPF:

Testemunha 2
_______________________________________
Nome:
Nº Identidade:
Nº CPF:

Modelo 3 - Declaração de Imóvel por Posse ou Ocupação

DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________, declaro residir no imóvel situado à
_________________________________________________________, tendo em vista a situação
exposta a seguir: (descrever a situação).

Rio de Janeiro,

de

de 20 .

______________________________________
Assinatura do Candidato

Testemunha 1
_________________________________________
Nome:
Nº Identidade:
Nº CPF:

Testemunha 2
_______________________________________
Nome:
Nº Identidade:
Nº CPF:

Modelo 4 - Declaração de Residência em Hotel, Pensão ou Alojamento

DECLARAÇÃO

Eu, _________________________________________________________ (nome completo do
proprietário
do
imóvel),
CPF
nº
__________________,
situado
à
_____________________________________________ , CNPJ nº _____________________,
declaro que o (a) Sr(a)_________________________________ , reside no(a) referido(a) imóvel
pelo valor mensal de R$ ___________ (____________________________________________)

Rio de Janeiro,

de

de 20 .

_______________________________________
Assinatura do Locador

Testemunha 1
_________________________________________
Nome:
Nº Identidade:
Nº CPF:

Testemunha 2
_______________________________________
Nome:
Nº Identidade:
Nº CPF:

Modelo 5 - Declaração de Residência em Local de Trabalho

DECLARAÇÃO

Eu, ________________________________________________ (nome completo do empregador),
na condição de __________________________________________(cargo), declaro que o(a) Sr(a)
___________________________________________reside no endereço local de estabelecimento
da empresa _____________________________________________________________ , CNPJ nº
________________________ , sito à____________________________________________desde
____________, tendo em vista a situação exposta a seguir: (descrever a situação).

Rio de Janeiro,

de

de 20 .

_______________________________________
Assinatura/Carimbo do Empregador

Testemunha 1
_________________________________________
Nome:

Testemunha 2
_______________________________________
Nome:

Anexo II - FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES SÓCIOECONÔMICAS - FIB
I - DADOS PESSOAIS
Nome do solicitante
Estado Civil
Solteiro
Documentos
Identidade nº:
CPF n º:
Data de Nascimento
/
Telefone
Celular:
e-mail
II - INFORMAÇÕES GERAIS
Reside com quantas pessoas?
Você ou alguma das pessoas que
residem na sua casa recebem algum
dos benefícios citados?

Casado

Viúvo

Divorciado
Órgão Emissor:

União Estável
Separado
Estado:

/
Residencial ou Comercial:

1
2
3
4
acima de 4. Quantos?
Pensão Alimentícia
Rendimentos provenientes de bens ou imóveis alugados a terceiros
Não recebo e nenhum dos residentes no meu imóvel recebem os
benefícios citados

III - SITUAÇÃO DE MORADIA
Endereço do Imóvel/
Bairro / CEP
Situação do Imóvel
Próprio
Alugado
Cedido
Posse
Hotel ou Similar
Financiado
Fornecimento de Energia
Possui fornecimento individual
Não possui fornecimento individual
Elétrica / Água
IPTU
Recebe cobrança
Não recebe cobrança
IV - QUADRO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR
Candidato
Tipo de Declaração de Renda
Completa
Simplificada
Isento
Dependente
Em situação irregular
(IRPF)
Outros. Descrever: _____________________________________________________
Mercado Formal
Mercado Informal ou Autônomo
Proprietário ou participação em cotas de empresas ou microempresas
Aposentado, pensionista ou beneficiário de auxílio doença
Desempregado
Pensão Alimentícia
Rendimentos de bens alugados a terceiros

Vínculo Empregatício 1

Renda Bruta Mensal

R$
Mercado Formal
Mercado Informal ou Autônomo
Proprietário ou participação em cotas de empresas ou microempresas
Aposentado, pensionista ou beneficiário de auxílio doença
Desempregado
Pensão Alimentícia
Rendimentos de bens alugados a terceiros

Vínculo Empregatício 2

Renda Bruta Mensal

R$

Familiar 1
Nome
Grau de Parentesco
Idade
Tipo de Declaração de Renda
(IRPF)

Completa
Simplificada
Isento
Dependente
Em situação irregular
Outros. Descrever: _____________________________________________________
Mercado Formal
Mercado Informal ou Autônomo
Proprietário ou participação em cotas de empresas ou microempresas
Aposentado, pensionista ou beneficiário de auxílio doença
Desempregado
Nunca trabalhou
Pensão Alimentícia
Rendimentos de bens alugados a terceiros

Vínculo Empregatício 1

Renda Bruta Mensal

R$
Mercado Formal
Mercado Informal ou Autônomo
Proprietário ou participação em cotas de empresas ou microempresas
Aposentado, pensionista ou beneficiário de auxílio doença
Desempregado
Nunca trabalhou
Pensão Alimentícia
Rendimentos de bens alugados a terceiros

Vínculo Empregatício 2

Renda Bruta Mensal

R$

Familiar 2
Nome
Grau de Parentesco
Idade
Tipo de Declaração de Renda
(IRPF)

Completa
Simplificada
Isento
Dependente
Em situação irregular
Outros. Descrever: _____________________________________________________
Mercado Formal
Mercado Informal ou Autônomo
Proprietário ou participação em cotas de empresas ou microempresas
Aposentado, pensionista ou beneficiário de auxílio doença
Desempregado
Pensão Alimentícia
Rendimentos de bens alugados a terceiros

Vínculo Empregatício 1

Renda Bruta Mensal

R$
Mercado Formal
Mercado Informal ou Autônomo
Proprietário ou participação em cotas de empresas ou microempresas
Aposentado, pensionista ou beneficiário de auxílio doença
Desempregado
Pensão Alimentícia
Rendimentos de bens alugados a terceiros

Vínculo Empregatício 2

Renda Bruta Mensal

R$

Familiar 3
Nome
Grau de Parentesco
Idade
Tipo de Declaração de Renda
(IRPF)

Completa
Simplificada
Isento
Dependente
Em situação irregular
Outros. Descrever: _____________________________________________________
Mercado Formal
Mercado Informal ou Autônomo
Proprietário ou participação em cotas de empresas ou microempresas
Aposentado, pensionista ou beneficiário de auxílio doença
Desempregado
Pensão Alimentícia
Rendimentos de bens alugados a terceiros

Vínculo Empregatício 1

Renda Bruta Mensal

R$
Mercado Formal
Mercado Informal ou Autônomo
Proprietário ou participação em cotas de empresas ou microempresas
Aposentado, pensionista ou beneficiário de auxílio doença
Desempregado
Pensão Alimentícia
Rendimentos de bens alugados a terceiros

Vínculo Empregatício 2

Renda Bruta Mensal

R$

Outras Rendas
•
•
•

Proveniência - descrever

Receita Bruta Mensal

R$

Para uso da FGV

Parecer:

Data:

Assinatura/carimbo

Anexo III - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PF

Eu,
_______________________________________________________(nome
completo),
documento de identidade nº: ___________________________, órgão expedidor:
___________________, UF ________, CPFº: _____________________, residente no
endereço:________________________________________________________________________
_ ______________________________________________________________________, informo
estar
isento
de
declarar
o
imposto
de
renda
pelo(s)
motivo(s)
de
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________ Informo ainda esta Declaração
encontra-se em consonância com a edição da Instrução Normativa RFB nº 864 de 25 de julho de
2008, que rege sobre a obrigatoriedade da Declaração Anual de Isento, a partir de 2008. Reitero
estar em conformidade com o previsto na Lei nº 7.115/83 cujo teor informa que a isenção poderá
ser comprovada mediante de Declaração escrita e assinada pelo próprio interessado.
Declaro a veracidade e exatidão das informações acima prestadas.

Rio de Janeiro, ____de ________________do ano de ______.

_______________________________________________
assinatura

Testemunha 1
_________________________________________
Nome:
Nº Identidade:
Nº CPF:

Testemunha 2
_______________________________________
Nome:
Nº Identidade:
Nº CPF:

ANEXO IV
SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO REFERENTE A 1ª PARCELA DA MENSALIDADE ACADÊMICA
Solicito reembolso do valor de R$

(

), rerente a 1ª (primeira) parcela da mensalidade acadêmica de

acordo com as políticas estabelecidas no edital do processo seletivo.
Nome Completo Candidato/Aluno):
Nome do Curso:
Programa:

Graduação
Mestrado

Sup. de Tecnologia - EaD
Doutorado

Justificativa:

Matricula Indeferida

Ano ingresso:

Período:

Desistência da Matrícula

O respectivo valor deverá ser creditado conforme dados bancários abaixo informados:
Nome Completo (favorecido):
Data de Nascimento:
CPF/CNPJ:
Cód Banco:

Nome do Banco:

Nº Agência (com dígito, caso haja):

Nº Conta Corrente (com dígito, caso haja):

Endereço Residencial:
Nº:
Cidade:

Complemento:
Estado:

Bairro:
CEP:

OBSERVAÇÃO
1. Os dados bancários fornecidos devem, obrigatoriamente, estar vinculado ao CPF e/ou CNPJ do Beneficiário;
2. Nâo serão aceitas contas poupança ou conta salário para reembolso dos valores pagos.
Declaro, que me responsabilizo perante a FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, pela veracidade das informações por
mim prestadas, nesta data.
Rio de Janeiro,

Assinatura:
Nome do Sacado (titular do boleto de pgto):
CPF:

de

de 20

.

