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MODELOS DE DECLARAÇÕES QUE O DISCENTE PODE UTILIZAR PARA CONCORRER AOS PROGRAMAS 

DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA UNIPAMPA 

 

MODELO 1 – FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

MODELO 2 – DECLARAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CURSO PARA MATRÍCULA  

EM MENOS DE VINTE CRÉDITOS SEMANAIS  

MODELO 3 – DECLARAÇÃO DE NÃO PORTADOR DE DIPLOMA 

MODELO 4 – DECLARAÇÃO DE PORTADOR DE DIPLOMA 

MODELO 5 – FORMULÁRIO DE EXCEÇÕES AO LIMITE MÁXIMO PARA RENOVAÇÃO DOS AUXÍLIOS DO PLANO DE 

PERMANÊNCIA  

MODELO 6 – DECLARAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS EM CARTÓRIO (para candidatos 

maiores de 18 anos) 

MODELO 7 – DECLARAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS EM CARTÓRIO (para candidatos 

menores de 18 anos) 

MODELO 8 – DECLARAÇÃO DE CONVIVÊNCIA CONJUGAL 

MODELO 9 – DECLARAÇÃO DE SEPARAÇÃO NÃO LEGALIZADA 

MODELO 10 – DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

MODELO 11-A – DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA  

(para candidatos maiores de 18 anos) 

MODELO 11-B – DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

(para candidatos menores de 18 anos) 

MODELO 12-A – DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

(para candidatos maiores de 18 anos) 

MODELO 12-B – DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

(para candidatos menores de 18 anos) 

MODELO 13 – DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL 

MODELO 14 – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA CONJUNTA 

MODELO 15 – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM IMÓVEL “OCUPADO” 

MODELO 16 – DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DE IMÓVEL 

MODELO 17 – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CARTEIRA DE TRABALHO  

MODELO 18 – DECLARAÇÃO NEGATIVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA 

MODELO 19 – DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO DE TRABALHO INFORMAL  

MODELO 20 – DECLARAÇÃO DE RENDA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

MODELO 21 – DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO MENSAL PARA INSCRITOS NO SIMPLES NACIONAL 

MODELO 22 – DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL 

MODELO 23 – TERMO DE COMPROMISSO 
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MODELO 24 – DECLARAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO 

MODELO 25 – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO 

MODELO 26-A – SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE 

MODELO 26-B – TERMO DE RATIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE 

MODELO 27 – RELATO SOBRE O GRUPO FAMILIAR 

MODELO 28 - A – DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL 

MODELO 28 - B – DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL (Familiar) 

MODELO 29 – DECLARAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CURSO PARA MATRÍCULA EM MENOS DE OITO CRÉDITOS SEMANAIS - 

Período de Atividades de Ensino Remoto Emergencial (AEREs) 

MODELO 30-A – DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE DE FIXAR RESIDÊNCIA EM DOM PEDRITO 

MODELO 30-B – DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS REFERENTES AO TEMPO COMUNIDADE, 

NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO 

MODELO 31 – DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM 
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MODELO 1 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 
Eu, ____________________________________________________________, matrícula n.º 

_________________, discente do curso de _________________________, do Campus 

_________________________________, da Universidade Federal do Pampa, apresento recurso junto 

a esta Comissão contra o indeferimento de minha solicitação para beneficiário do Edital/Chamada n.º 

____/_____, com base no referido edital e na Resolução CONSUNI/UNIPAMPA n.º 84/2014.  Os 

argumentos com os quais contesto a referida decisão são:  

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

Local e Data: ___________________, ____/____/ ______. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do/a Discente 
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MODELO 2 

 

DECLARAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CURSO PARA MATRÍCULA  

EM MENOS DE VINTE CRÉDITOS SEMANAIS  

 

Eu, _____________________________________________________________________, SIAPE 

___________________, declaro, para o fim específico de inscrição nos programas de assistência 

estudantil desta Universidade, que o/a discente 

____________________________________________________________________, do Curso de 

____________________________________________, matrícula ________________________, está 

regularmente matriculado/a em _______ créditos semanais, em virtude:  

  

( ) desta ser a oferta regular do curso em sua matriz curricular, no _____ semestre da organização 

curricular, esgotadas as possibilidades de matrícula em outras disciplinas que possam ser aproveitadas 

pelo/a discente.   

(  ) da dispensa do/a discente por aproveitamento de disciplina(s).   

(  ) de ser discente com necessidades educacionais especiais.   

(  ) outros: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

IMPORTANTE:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Orientações complementares: As justificativas poderão considerar, também, os aspectos relativos ao 

contexto geral da trajetória acadêmica do(a) discente (limites e possibilidades no processo de 

aprendizagem de cada estudante), além dos aspectos objetivos já ponderados (histórico escolar).  

 

Local e Data: ___________________, ____/____/ ______. 

 

 

_________________________________________ 

Coordenador do Curso  

Assinatura e Carimbo 
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MODELO 3 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO PORTADOR DE DIPLOMA 

 
 

Eu, __________________________________________________________________, estudante do 

curso de __________________________________________ matrícula n.º 

_______________________, declaro, sob as penas da lei e para todos os fins, que não concluí e não 

possuo diploma de curso superior.  

 

Declaro, ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste instrumento, estando 

ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes 

implicam na minha exclusão dos Programas de Assistência Estudantil da UNIPAMPA. 

 

 

Local e Data: ___________________, ____/____/ ______. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do/a Declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP, art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, 
e multa, se o documento é particular. 
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MODELO 4 

 

DECLARAÇÃO DE PORTADOR DE DIPLOMA 

 

Eu, _______________________________________________________________________, estudante 

do Curso de __________________________________________, do 

Campus______________________________ da UNIPAMPA, matrícula n.º 

_______________________, declaro, sob as penas da lei e para todos os fins, que possuo apenas um 

diploma de graduação do Curso______________________ 

___________________________________________________________, cursado na 

Universidade_________________________________________________________________________

___________. Declaro, ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste 

instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos 

falsos ou divergentes implicam na minha exclusão dos Programas de Assistência Estudantil da 

UNIPAMPA. 

 

 
Local e Data: ___________________, ____/____/ ______. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do/a Declarante 

 
 
 

 

 

 

CP, art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, 
e multa, se o documento é particular. 
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MODELO 5 

 

FORMULÁRIO DE EXCEÇÕES AO LIMITE MÁXIMO PARA RENOVAÇÃO DOS AUXÍLIOS DO PLANO DE 

PERMANÊNCIA  

 
 

O/A discente_______________________________________, matrícula n.º_____________, do Curso 

de _______________________________________ está sendo mantido/a no Plano de Permanência 

além dos 2 (dois) semestres previstos no artigo 15, da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 84/2014, 

por se enquadrar na exceção prevista em edital.  

 

( ) Problemas de saúde  

( ) Mobilidade acadêmica  

( ) Estágios prolongados  

( ) Alunos com dificuldade de aprendizagem  

( ) Alteração de PPC  

 

Observações: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Local e Data: ___________________, ____/____/ ______. 

 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Servidor Responsável 
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MODELO 6 

 

DECLARAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS EM CARTÓRIO  

 
Eu, _______________________________________________________________________,  

portador(a) do RG n.º____________________________ e inscrito(a) no CPF sob 

n.º____________________, residente e domiciliado/a na cidade 

de_______________________________________________________________________, à rua 

_______________________________________________________________________, discente do 

Curso de Graduação______________________________________________ (nome do Curso de 

Graduação) do Campus____________________________________________, da UNIPAMPA, 

matriculado sob o número ______________________ (número da matrícula), tendo ciência das 

obrigações inerentes à qualidade de beneficiário, declaro, sob as penas da lei e para fins de 

apresentação à Universidade Federal do Pampa, que todas as declarações por mim apresentadas 

foram devidamente assinadas pelos respectivos signatários, dispensando o reconhecimento das 

referidas assinaturas em cartório. Declaro, ainda, a inteira responsabilidade pelas informações 

contidas neste instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou 

documentos falsos ou divergentes implicam na minha exclusão dos Programas de Assistência 

Estudantil da UNIPAMPA. 

 

 

Local e Data: ___________________, ____/____/ ______. 

 

 

 
_______________________________________________ 

Assinatura do/a Declarante 

 
 

 

 

CP, art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, 
e multa, se o documento é particular. 
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MODELO 7 

 

DECLARAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS EM CARTÓRIO (para 

candidatos menores de 18 anos) 

Eu, _______________________________________________________________________,  

portador(a) do RG n.º_________________________ e inscrito(a) no CPF sob 

n.º____________________, residente e domiciliado/a na cidade 

de_______________________________________________________________________, à rua 

_______________________________________________________________________, discente do 

Curso de Graduação______________________________________________ (nome do Curso de 

Graduação) do Campus____________________________________________, matriculado sob o 

número______________________(número da matrícula), neste ato assistido por 

____________________________________________________________, portador(a) do RG 

n.º_________________________ e inscrito(a) no CPF sob n.º____________________, residente e 

domiciliado/a na cidade de______________________________________________, à rua 

__________________________________________________________________________, tendo 

ciência das obrigações inerentes à qualidade de beneficiário, declaro, sob as penas da lei e para fins de 

apresentação à Universidade Federal do Pampa, que  todas as declarações por mim apresentadas 

foram devidamente assinadas pelos respectivos signatários, dispensando o reconhecimento das 

referidas assinaturas em cartório. Declaro, ainda, a inteira responsabilidade pelas informações 

contidas neste instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou 

documentos falsos ou divergentes implicam na minha exclusão dos Programas de Assistência 

Estudantil da UNIPAMPA. 

 

Local e Data: ___________________, ____/____/ ______. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do/a Declarante ou Assistido/a 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do/a Assistente (responsável legal) 

 

CP, art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, 
e multa, se o documento é particular. 
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MODELO 8 

 

DECLARAÇÃO DE CONVIVÊNCIA CONJUGAL 

 

Nós, ________________________________________________________portador(a) do RG n.º 

___________________ e do CPF n.º _____________________________, e 

__________________________________________________________________________, 

portador(a) do RG n.º____________________ e do CPF n.º_____________________, residentes e 

domiciliados na cidade de______________________________________________________________, 

à rua __________________________________________________________________________, 

declaramos  para os devidos fins que convivemos em união estável, não tendo oficializado esta união 

em  cartório. Declaramos, ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste 

instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos 

falsos ou divergentes implicam na exclusão do/a discente 

_______________________________________________ dos Programas de Assistência Estudantil da 

UNIPAMPA.  

 

 

Local e Data: ___________________, ____/____/ ______. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do/a Declarante 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do/a Declarante 

 

 

CP, art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, 
e multa, se o documento é particular. 
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MODELO 9 

 

DECLARAÇÃO DE SEPARAÇÃO NÃO LEGALIZADA 

 

Eu, _______________________________________________________________, portador(a) do  RG 

n.º _________________________ e do CPF n.º________________________________, residente  e 

 domiciliado/a na cidade de 

________________________________________________________________ à rua 

_____________________________________________________________________, declaro, para os 

devidos fins, que estou separado/a de fato de _____________ 

_____________________________________________________________________, portador(a)  do  

RG  n.º ___________________________ e do CPF n.º _______________________ desde 

______________, não sendo oficializado o fim de minha relação conjugal. Declaro, ainda, a inteira 

responsabilidade pelas informações contidas neste instrumento, estando ciente de que a omissão ou a 

apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes poderão implicar na exclusão 

do/a discente.________________________________________________, dos Programas de 

Assistência Estudantil da UNIPAMPA.  

 

Local e Data: ___________________, ____/____/ ______. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do/a Declarante 

 

 

 

 

CP, art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, 
e multa, se o documento é particular. 
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MODELO 10 

 

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

 

Eu, _________________________________________________________________, portador(a) do RG 

n.º ____________________________ e do CPF n.º _____________________, residente e 

domiciliado/a  na cidade de ________________________________________________, à rua 

__________________________________________________________________________, declaro, 

para os devidos fins, que pago pensão alimentícia para 

__________________________________________________________________________, 

portador(a) do RG n.º _____________________ e do CPF n.º __________________________  ou 

Certidão de Nascimento n.º ______________ Livro nº _________ e Folhas ______________, no valor 

de R$ _______________ mensais. Declaro ainda a inteira responsabilidade pelas informações contidas 

neste instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou 

documentos falsos ou divergentes implicam na exclusão do/a discente 

_____________________________________________________________________ dos Programas 

de Assistência Estudantil da UNIPAMPA.  

 

 

Local e Data: ___________________, ____/____/ ______. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do/a Declarante 

 

 

CP, art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, 
e multa, se o documento é particular. 

 

 

 

 



 
 

Programas de Assistência  
Estudantil da Unipampa 

 

 
 

MODELO 11 - A 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

 
Eu, _____________________________________________________________, portador(a) do RG nº 

____________________ e do CPF nº _____________________, residente e domiciliado/a na cidade 

de____________________________, à rua__________________________________, declaro, para os 

devidos fins, que não recebo pensão alimentícia. Declaro, ainda, a inteira responsabilidade pelas 

informações contidas neste instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de 

informações e/ou documentos falsos ou divergentes implicam na minha exclusão dos Programas de 

Assistência Estudantil da UNIPAMPA.  

 

 
  

Local e Data: ___________________, ____/____/ ______. 

 
 

_______________________________________________ 

Assinatura do/a Declarante 

 

 

 

CP, art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, 
e multa, se o documento é particular. 
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MODELO 11 - B 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

(para candidatos menores de 18 anos) 

 
Eu, _____________________________________________________________, portador(a) do RG nº 

____________________ e do CPF nº _____________________, residente e domiciliado/a na cidade 

de____________________________, à rua__________________________________, representante 

legal de 

___________________________________________________________________________________

_______________, portador(a) do RG nº _______________ e do CPF nº __________________ ou 

Certidão de Nascimento nº ______________ Livro nº _________ e Folhas ______________, declaro, 

para os devidos fins, que não recebo pensão alimentícia. Declaro, ainda, a inteira responsabilidade 

pelas informações contidas neste instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de 

informações e/ou documentos falsos ou divergentes implicam na minha exclusão dos Programas de 

Assistência Estudantil da UNIPAMPA.  

 

 
  

Local e Data: ___________________, ____/____/ ______. 

 
 

_______________________________________________ 

Assinatura do/a Declarante 

 

 

CP, art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, 
e multa, se o documento é particular. 

 

 
  

 

 


