
 
 

 

 

 FICHA DE INSCRIÇÃO PREENCHIDA E ASSINADA. 

 CÓPIA SIMPLES E ORIGINAL DE TODOS OS DOCUMENTOS 

RELACIONADOS ABAIXO: 

A. RG e CPF de TODOS os membros do grupo familiar maiores de 18 

(dezoito) anos; 

B. Comprovante de residência atualizado com vencimento nos últimos 60 

dias; 

C. Certidão de Nascimento ou RG, dos membros do grupo familiar 

menores de 18 (dezoito) anos, se foro caso, 

D. CTPS atualizada de TODOS os membros do grupo familiar maiores de 

18 (dezoito) anos. Das seguintes páginas: número de série (página da foto, frente 

e verso); qualificação civil; contratos de trabalhos (penúltima e última página com 

registro) e página subsequente (sem registro); últimas alterações salariais. Nos 

casos em que a CTPS nunca foi assinada, apresentar as 02 (duas) primeiras 

páginas em branco relativas aos contratos de trabalho; 

E. Apresentar TODAS as páginas e o recibo de entrega da última 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF - Exercício 2019/Ano 

Calendário 2018), de TODOS os membros do grupo familiar maiores de 18 

(dezoito) anos, ou emancipados na forma da lei1; 

 

 

 

 
CHECKLIST 

 
CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS – PARCELAMENTO ESTUDANTIL UBEC - PEU 

CANDIDATO: ___________________________________________________________                                                              
DATA: ____/____/____ 

CURSO/TURNO: _______________________            
QUANTIDADE DE MEMBROS: ________             
SEMESTRE/ANO: _______________________ 

 
OBSERVAÇÕES: 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS; 



 
 

F. Os maiores de 18 (dezoito) anos não declarantes do Imposto de Renda 

Pessoa Física (IRPF), deverão acessar o site da receita federal 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/mobile/restituicaoMobi.asp) e 

imprimir a consulta, informando que não consta declaração na base de dados do 

correspondente ano solicitado; 

G. Apresentar os 03 (três) últimos contracheques, no caso de renda fixa; 

ou, 

H. Apresentar os 06 (seis) últimos contracheques, quando se tratar de 

empregado horista, e quando houver recebimento de comissões, gorjetas e hora 

extra; 

I. Apresentar original e cópia dos extratos bancários de contas correntes 

e/ou poupanças das pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao grupo familiar, 

relativos aos 03 (três) últimos meses; 

J. Quando o integrante do grupo familiar não tiver carteira assinada, 

apresentar declaração de atividade remunerada assinada, com firma 

reconhecida, informando o tipo de atividade e o valor recebido mensalmente; 

K. Caso haja algum integrante do grupo familiar aposentado e/ou 

pensionista, este deverá apresentar os comprovantes dos recebimentos relativos 

ao último mês de recebimento. Os comprovantes de pagamento poderão ser 

emitidos presencialmente em qualquer agência da Previdência Social, pelo site 

da previdência social (https://portal.inss.gov.br/servicos-do-inss/extrato-de- pagamento-debeneficio/), ou 

ainda nos terminais de autoatendimento dos agentes pagadores (instituições 

bancárias). 

1.1 Os documentos que deverão ser apresentados pelo GARANTIDOR 

(cópia simples e original): 

A. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

B. Carteira de Identidade (RG); 

C. Comprovante de residência atualizado com vencimento nos últimos 60 

dias; 

D. Apresentar TODAS as páginas e o recibo de entrega da última 

Declaração do Imposto de Renda 

Pessoa Física (IRPF - Exercício 2019/Ano Calendário 2018), 

contracheque ou DECORE. 

1.2 Se o candidato e/ou o garantidor forem casados ou em união estável, 

deverão apresentar cópia do RG e CPF do cônjuge ou companheiro. 
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A renovação do parcelamento estudantil acontecerá do dia 23/07 até 

25/07/2019, ocorrerá da seguinte forma: o candidato interessado na renovação 

deverá acessar o link: (https://sistemas.ubec.edu.br/PEU/Contexto/2/12/Home/Login/48), e 

enviar a proposta de renovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Em caso de dúvidas, entrar em contato nos telefones 3221-2124 ou 3221-2192. 

CRONOGRAMA RENOVAÇÃO PEU 2°/2019 

CRONOGRAMA DATA ETAPA LOCAL/HORÁRIO 

22/07/2019 Publicação do Regulamento do 
Parcelamento Estudantil UBEC 
(PEU), para o 2º Semestre Letivo de 
2019. 

https://to.catolica.edu.br/portal/ 
(Pasta:  Bolsas, Financiamentos, 
convênios e parcelamentos-PEU). 

23/07 à 25/07/2019 Disponibilização do link para 
inscrição via sistema eletrônico 

https://to.catolica.edu.br/portal/ 
(Pasta:  Bolsas, Financiamentos, 
convênios e parcelamentos-PEU). 

26 Início do agendamento para entrega 
da documentação 

(3221-2124/3221-2192). 

29/07/2019 à 30/07/2019 Início da entrega da documentação Unicatólica, centro integrado de 
atendimento. 

31/07/2019 Divulgação do Resultado Final. https://to.catolica.edu.br/portal/ 
(Pasta: Coordenação de Benefícios-
Parcelamento Estudantil). 

01/08 à 02/08/2019 Assinatura do Termo Aditivo ao 
Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais. 

Unicatólica, centro integrado de 
atendimento. 

https://sistemas.ubec.edu.br/PEU/Contexto/2/12/Home/Login/48
https://to.catolica.edu.br/portal/
https://to.catolica.edu.br/portal/
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