
 
 
 

ANEXO 1 
 

CrediVates - Ficha de Fiador * (apresentação, inclu são ou troca)  
 

* O aluno deve apresentar no mínimo  dois fiadores, devendo ser utilizada uma ficha para  cada fiador.  
Dados do aluno  

Nome:                                                                                                                                   Cód. Aluno: 
CPF:                                                  Curso:                                                                        
Telefone para contato:              

Comprovantes do fiador que devem ser anexados:  
   1. Cópia da carteira de identidade e do CPF do fiador e de seu cônjuge ; 
   2. Cópia da comprovação do estado civil (certidão de nascimento atualizada (se solteiro ou divorciado), de casamento ou de 
óbito do cônjuge); 
   3. Cópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do fiador e de seu cônjuge (se declarante); 
   4 . Comprovante de rendimentos (três últimos meses ), conforme as seguintes situações: 

4.1 Se autônomo: DECORE (emitida por contador); 
4.2 Se aposentado: cópias dos recibos de benefício ou aposentadoria ou cópia do extrato bancário; 
4.3 Se funcionário público ou privado: cópias dos contracheques; 
4.4 Se agricultor: declaração do sindicato rural dos rendimentos dos últimos 12 (doze) meses ; 
4.5 Se sócio-proprietário de empresa: pró-labore (últimos três meses) + declaração de IR. 
5. Comprovante de endereço (conta de água, energia ou telefone fixo).  
 
* O rendimento dos fiadores deve ser superior ao dobro do valor da mensalidade regular do curso. 

Dados do fiador                                                                     * com idade entre 18 e 65 anos  
Nome: Data de nascimento:  
CPF: Estado civil: Profissão:  
Empregador: Cargo: Renda mensal:  
Outras fontes de renda: Valor mensal:  

Endereço: 
 

Cidade: Telefone: 

Nome do cônjuge: Data de nascimento: 

CPF: Profissão: 
 
Declaro aceitar a fiança do contrato de financiamento do aluno acima indicado. Declaro também autorizar a realização de 
pesquisa cadastral em meu nome. 
 
 
 
_______________________________                                                          _________________________________ 
Fiador                                                                                                             Cônjuge 
 
 

Declaração  
                                                                                                                              
Comprometo-me a apresentar qualquer documentação solicitada. Estou ciente de que a Univates poderá cancelar os benefícios 
concedidos caso sejam constatadas incompatibilidade para concessão da fiança, inveracidade das informações prestadas ou 
restrições cadastrais em meu nome.  
 
Autorizo a realização de pesquisa cadastral. 
 
 
 

______________________________________
Lajeado,            de                         de 20  .                                                                                      Assinatura do aluno 

 

 


