
ANEXO IV – FORMULÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE ESTUDANTES INSERIDOS NOS 
PROGRAMAS DA PAE 
 
Período: de 19/02 à 22/02/19 (integrado e concomitante) 
                de 25/02 à 01/03/19 (Engenharia Mecânica) 
 
Local: Sala da Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar – CAM, conforme horário de funcionamento do setor.  
Os documentos devem ser entregues pessoalmente pelo estudante em envelope lacrado e identificado de forma legível 
contendo o nome e o curso do candidato. 

 
NOME DO REQUERENTE: ____________________________________________________________ 
CURSO: ________________________________________MATRÍCULA:________________________ 
PERÍODO/ ANO: ____________________ TURNO: __________________ TURMA: ______________ 
 
 
(   ) RENOVAÇÃO DE AUXÍLIOS SEM ALTERAÇÕES  
Solicito minha participação no edital 02/2019 através da revalidação dos dados informados junto ao Serviço Social no ano 
de 2018. Declaro que as informações prestadas na ocasião do processo de seleção nº 01/2018 não sofreram alterações 
que implicassem na mudança do perfil socioeconômico de meu grupo familiar e que atendo ao critério de renda familiar 
per capita de até um (01) salário mínimo e meio. 
 
(   ) RENOVAÇÃO DE AUXÍLIOS COM ALTERAÇÕES  
Declaro que houveram alterações nas informações prestadas na ocasião do processo de seleção nº 01/2018 que implicam 
na mudança do perfil socioeconômico de meu grupo familiar. Mediante apresentação de documentos e explicações que 
comprovam as atuais alterações, solicito minha participação no edital 02/2019 através da atualização dos dados 
informados junto ao Serviço Social no ano de 2018. 
 
Atenção! Anexar cópias dos documentos que comprovem as atualizações e EXPLICAR as alterações 
ocorridas: _____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Caso NÃO esteja frequentando as aulas todos os dias da semana, favor informar os dias e turnos das 
disciplinas matriculado:____________________________________________________________________ 
______________________________________ / _______________________________________________ 
______________________________________ / _______________________________________________ 
______________________________________ / _______________________________________________ 
______________________________________ / _______________________________________________ 
 
Solicito permanecer ou ser inserido: 
(  ) Auxílio Transporte  
(  ) Auxílio Alimentação  
(  ) Auxílio Moradia 
Justificativa: _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Anexos: (  ) Não (  ) Sim.  Quais?_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Data ____/____/2019. 

 
 
        
___________________________________                                        _____________________________________ 
                Assinatura do Requerente                                                                     Assinatura do Responsável Legal 

Declaro estar ciente de todas as informações contidas no Edital nº 02/2019 e de meus direitos e deveres nele contido, bem como 
declaro que as informações contidas neste requerimento/envelope são verídicas, sendo que, tenho consciência da falta que possa 
estar cometendo caso infrinja o artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica) transcrito a seguir: Art. 299. Omitir, em documento 
público ou particular, declaração de que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia 
ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 


