
DECLARAÇÃO DO TIPO DE MORADIA DO GRUPO FAMILIAR

UNIEDU 2021/2

FURB - Universidade Regional de Blumenau

CAE - Coordenadoria de Assuntos Estudantis

Imóvel próprio e quitado

Integrante(s) do grupo familiar que reside(m) nesse imóvel:
Contrato de compra e venda; OU IRPF 

2021/2020; OU escritura. O valor do imóvel deve 

ser inserido no UNIEDU (bens do grupo familiar).

Preencher todos os campos abaixo que se aplicarem a você e ao seu grupo familiar.
Eu, ________________________, estudante de ___________________________, declaro para os devidos fins que as

informações a seguir são verdadeiras a respeito do tipo de moradia do meu grupo familiar:

Situação Detalhamento Comprovação

- Imóveis do grupo familiar, que não se destinem à moradia dos seus integrantes, devem ser informados na Declaração de 

Bens e o valor informado no UNIEDU. Se estiverem financiados, o pagamento NÃO deve ser declarado como despesa 

- Se estudante residir em imóvel alugado e demais integrantes em imóvel próprio quitado OU cedido, indicar moradia 

"Alugada" no UNIEDU.

Divisão de moradia com 

pessoas que não são do meu 

grupo familiar

Se houver divisão de despesa com aluguel: recibo 

de pagamento proporcional à parcela devida 

pelo(a) estudante.

Contrato do financiamento; OU comprovante 

atual de pagamento. O valor total já pago 

(entrada + parcelas) deve ser informado no 

UNIEDU (bens do grupo familiar).

Imóvel alugado

Se por imobiliária: contrato atualizado; OU recibo 

de pagamento atual.                                                                       

Se direto com proprietário(a): contrato atualizado 

+ recibo de pagamento atual.

Imóvel financiado

- Devem ser considerados apenas imóveis destinados à moradia dos integrantes do grupo familiar, ainda que em endereços 

diferentes.

Se necessário, incluir declaração própria das 

partes envolvidas para esclarecer eventuais 

situações que possam gerar dúvidas quanto à 

cedência do imóvel.

Integrante(s) do grupo familiar que reside(m) nesse imóvel:

Valor mensal do aluguel R$

Nome

Nome

Nome

Nome do(a) proprietário(a):

Assinatura do(a) proprietário(a):

Parentesco com o(a) estudante:

Integrante(s) do grupo familiar que reside(m) nesse imóvel:

Integrante(s) do grupo familiar que reside(m) nesse imóvel:

Imóvel cedido sem cobrança de 

aluguel

Blumenau, ___/___/2021. Assinatura do(a) estudante


