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A solicitação de Bolsa de Estudos deverá ser requerida, mediante a apresentação da documentação abaixo:  
To apply for a  Scholarship, the following documents are required:  

 
1. Documentação Sócio-Financeira / Social and financial documents: 

 

a. Última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do(s) responsável(is) legal(is) pelo(a) requerente, composta de / Last 

Individual Income Tax Return of the applicant’s legal guardian(s), including: 

 Recibo de Entrega da declaração de Ajuste Anual / Acknowledgement of Receipt of the Annual Income Tax Return 

 Declaração detalhada / The detailed Income Tax Return  
 Resumo da Declaração / Summary Section 

 

b.  No caso de Isenção do Imposto de Renda, a comprovação se dará mediante a declaração escrita e assinada pelo 
responsável(is) legal(is) do requerente* / For those exempted from Income Tax, a written affidavit signed by the applicant's 

legal guardian(s) is required*. 

 

c.  Formulário de Informações Sócioeconômicas, devidamente preenchido e assinado (disponível no site da Pré-Matrícula) / 
Socioeconomic Information Form duly completed and signed (available on the Pre-Enrollment website) 
 

d. Comprovantes de Despesas / Proof of expenses: 
 Moradia (Aluguel, condomínio etc.) / Housing (rent, condominium fees, etc.) 

 Consumo (luz, água, gás e telefone etc.) / Utilities (electricity, water, gas, telephone bills, etc.) 

 Tratamento de doenças crônicas e Laudo Médico com irmãos do requerente, caso haja / Treatment of chronic conditions 

and Medical Report with siblings, if any 

 Mensalidades escolares, cursos ou, no caso de bolsistas, declaração oficial da Instituição de Ensino, atestando a 
informação / Tuition fees, course fees, or, if scholarship holder, official declaration from the Educational Establishment 

attesting this information 
 

e. Histórico escolar (para aluno ingressante) ou Boletim escolar (para aluno  veterano) / School Transcript (for new students) 

or Report Card (for existing students) 

 

f. Carta fundamentando a solicitação de Bolsa de Estudos / Letter justifying the scholarship request 
 

g. Outras, quando apontadas pela Comissão de Bolsas / Other, when requested by the Scholarship Committee 
 
Importante /  Please note:  

 Em caso de ilicitude documental, o declarante sujeitar-se-á às sanções civis, administrativas e criminais previstas na 
legislação aplicável,  conforme art. 2º da Lei 7.115/83 / In case of illegitimate documents, the declarant will be subject to the 
civil, administrative and criminal sanctions provided for in the applicable legislation, according to art. 2 of Law 7115/83. 
 
 Documentações incorretas, incompletas ou fora dos prazos estabelecidos, inviabilizarão a análise da Solicitação do 
pedido de Bolsa de Estudos / Your Scholarship Application will not be analyzed if the documents are incorrect or incomplete or 

submitted after the informed deadlines. 

 
 

Secretaria de Registros Acadêmicos  / Academic Registrations Office 
Fundação Getulio Vargas 
Praia de Botafogo, 190, sala 314 
Tel.: (21) 3799-5757 
 

Escolas Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, EPGE Escola Brasileira de Economia e 
Finanças,  Escola de Ciências Sociais, Escola de Matemática Aplicada e Escola de Direito do Rio de 
Janeiro /Brazilian School of Public and Business Administration, EPGE Brazilian School of Economics and 

Finance, School of Social Sciences, School of Applied Mathematics, and Rio de Janeiro Law School 

Curso Graduação /  Undergraduate 

http://www.fgv.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L7115.htm

