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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 12 - A 

 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 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 recebo pensão alimentícia 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 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 12 - B 

 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

(para candidatos menores de 18 anos) 

 

 
Eu, _____________________________________________________________, portador(a) do RG n.º 

____________________ e do CPF n.º _____________________, residente e domiciliado/a na cidade 

de____________________________, à rua__________________________________, representante 

legal de 

___________________________________________________________________________________

_______________, portador(a) do RG n.º _______________ e do CPF n.º __________________ ou 

Certidão de Nascimento n.º ______________ Livro n.º _________ e Folhas ______________, declaro, 

para os devidos fins, que recebo pensão alimentícia 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. 
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MODELO 13 

 

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL 

 

Eu, _________________________________________________________________, (proprietário ou 

representante da imobiliária), portador(a) do RG n.º ________________________ e CPF n.º 

______________________, residente e domiciliado/a na cidade de 

______________________________, à rua _________________________________________, 

declaro, para os devidos fins, que alugo para _________________________________________ o 

imóvel de minha propriedade ou sob minha responsabilidade, situado na cidade de 

____________________________________________,  à rua 

_______________________________________________________________________, desde 

_________________,  pelo valor de R$ _______________________ mensais.   

 

PARA PREENCHIMENTO EM CASO DE MORADIA COMPARTILHADA  

O valor referente ao aluguel do imóvel acima descrito é dividido entre ________ (n.º) estudantes, 

cujos nomes e CPF estão listados a seguir:  

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

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. 
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MODELO 14 

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA CONJUNTA 

 

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 _________________________________________________________, portador(a) 

do RG n.º______________________ e do CPF n.º   ____________________   ou Certidão de 

Nascimento n.º ______________ Livro n.º _________ e Folhas ______________, reside comigo neste 

endereço. 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. 
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MODELO 15 

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM IMÓVEL “OCUPADO” 

 

Eu, _________________________________________________________________,  

portador(a) do RG n.º_________________________ e do CPF n.º____________________, residente e 

domiciliado/a na cidade de______________________________________________, à  rua 

_____________________________________________________________________,  

declaro, sob as penas da lei e para fins de apresentação à Universidade Federal do Pampa, que  resido 

em imóvel localizado na cidade de ___________________________________________,  à rua 

__________________________________________________________,sendo este objeto  de 

ocupação/posse, do qual não tenho comprovação de propriedade legal/formal. 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. 
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MODELO 16 

 

DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DE IMÓVEL 

 
Eu, _________________________________________________________________, portador(a) do RG 

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

domiciliado/a na cidade 

de_________________________________________________________________, à  

rua__________________________________________________________________, declaro, sob as 

penas da lei e para fins de apresentação à Universidade Federal do Pampa, que cedo o imóvel 

localizado na cidade de _______________________________________________, à rua 

_____________________________________________________________________, para 

________________________________________________________________, portador(a) do RG 

n.º_____________________ e do CPF n.º______________________ , para fins de moradia. 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. 
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MODELO 17 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CARTEIRA DE TRABALHO  

 

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 não possuo Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, pelo seguinte motivo:  

(  ) nunca solicitei a emissão;  

(  ) perdi/extraviei e registrei Boletim de Ocorrência (anexado);  

(  ) perdi/extraviei e não registrei Boletim de Ocorrência.  

 

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. 
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MODELO 18 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA 

 

 

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 exerço atividade 

remunerada esporádica (“bico”). 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: ___________________, ____/____/ ______. 

TESTEMUNHAS: 

1) NOME______________________________________________________________ 

CPF_________________ RG _________________________ 

 

____________________________________ 
Assinatura 

2) NOME______________________________________________________________ 

CPF_________________ RG _________________________ 

 

____________________________________ 
Assinatura 

3) NOME____________________________________________________________ 

CPF_________________ RG _________________________ 

 

____________________________________ 
Assinatura 

 

_______________________________________________ 
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 19 

 

DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO DE TRABALHO INFORMAL  

 

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 não tenho vínculo 

empregatício, exercendo trabalho informal desde ______________, desenvolvendo as seguintes 

atividades _____________________________________________________________, na cidade de 

_____________________________, recebendo em média R$ _________________ por mês. 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: ___________________, ____/____/ ______. 

TESTEMUNHAS: 

1) NOME__________________________________________________________ 

CPF_________________ RG ________________________ 

 

_____________________________________ 
Assinatura 

2) NOME___________________________________________________________________ 

CPF_________________ RG _________________________ 

 

____________________________________ 
Assinatura 

3) NOME_________________________________________________________________ 

CPF_________________ RG _________________________ 

 

____________________________________ 
Assinatura 

 

_______________________________________________  

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 20 

 

DECLARAÇÃO DE RENDA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

  

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 tenho renda proveniente de locação do imóvel situado na  cidade  

de___________________________________________________,    à rua  

_________________________________________________________,  pelo  valor de  R$  

______________  mensais,  desde  ________________.  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) aluno(a) 

_____________________________________________   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 21 

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO MENSAL PARA INSCRITOS NO SIMPLES NACIONAL 

 

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 sou desde 

______________, empresário/microempresário/microempreendedor individual inscrito no simples 

nacional, desenvolvendo as seguintes 

atividades___________________________________________________________________________

________, na cidade de _____________________________, recebendo em média R$ 

_________________ por mês. 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: ___________________, ____/____/ ______. 

TESTEMUNHAS: 

1) NOME______________________________________________________________ 

CPF_________________ RG _________________________ 

 

____________________________________ 

Assinatura 

2) NOME______________________________________________________________ 

CPF_________________ RG _________________________ 

 

____________________________________ 

Assinatura 

3) NOME______________________________________________________________ 

CPF_________________ RG _________________________ 

 

____________________________________ 

Assinatura 

_______________________________________________ 

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 22 

 

DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL  

 

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 exerço atividade rural, no ramo de 

_____________________________________________________________________, desde 

_____________________, na localidade de _____________________________________, obtendo um 

rendimento médio mensal de R$ _________________. 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) aluno(a) 

______________________________________________ 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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*Durante o período em que as atividades acadêmicas forem realizadas de forma remota, os 
critérios acadêmicos serão exigidos de acordo com o Artigo 11 da Norma Operacional PRAEC 
01/2020. 

MODELO 23 – TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu_________________________________________________________________, acadêmico do 

Curso de______________________________________________, Campus ____________________, 

matrícula n.º ____________, estou ciente de que, para minha manutenção no Plano de Permanência, 

devo cumprir os seguintes critérios, baseados na Resolução Consuni/Unipampa n.º 84/2014: 

 

1- estar matriculado em no mínimo 20 créditos*, ou então apresentar justificativa assinada pelo 

coordenador do curso, no início do semestre letivo; 

2- não reprovar por frequência; 

3- ter no mínimo 60% de aproveitamento das disciplinas*; 

4- não ultrapassar dois semestres além do tempo de duração mínimo do curso; 

5- apresentar a documentação solicitada nos períodos de avaliação socioeconômica e acadêmica; 

6- comunicar imediatamente ao NuDE e à PRAEC qualquer alteração ocorrida em  minha situação 

socioeconômica e/ou grupo familiar; 

7- comunicar imediatamente o trancamento, integralização curricular e/ou desistência do curso 

de graduação, sob pena de devolução dos benefícios recebidos indevidamente. 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do(a) Declarante 

 

 

Local e Data: ___________________, ____/____/ ______. 
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MODELO 24 

DECLARAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO 

 

Eu, ________________________________________________________________________________, 

matrícula n.º _________________, declaro, para fins de cadastramento de conta bancária – SIAFI –, 

que os dados para pagamento são os abaixo especificados: 

 

NOME DO DISCENTE:  

CPF:  

ENDEREÇO DO DISCENTE:  

CEP:  

BANCO:  

AGÊNCIA:  DÍGITO:  

CONTA:  DÍGITO:  

IMPORTANTE: PREENCHER OS DADOS COM LETRA DE FORMA (MAIÚSCULO). 

 Obs.: O discente deve ser titular da conta. Não será aceita conta poupança. Fornecer a cópia do 

contrato ou extrato da conta.  

 

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

 

 

 

____________________________________________________ 
Assinatura do(a) Declarante 
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MODELO 25 

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

 

Eu,________________________________________________________________________________, 

CPF ________________________, matrícula ____________________, discente do Curso de 

________________________________, do Campus ___________________________, da Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA), solicito o cancelamento do(s) benefício(s) do 

___________________________________________________________________, pelo seguinte 

motivo:__________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações complementares: 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do/a Discente 
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MODELO 26 - A 

 TERMO DE SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE 

 

 Eu, ________________________________________________________________, acadêmico(a) do Curso 

de___________________________________________, do Campus _________________________________________, 

matrícula n.º ____________, beneficiário(a) do Plano de Permanência, conforme previsto na  Norma Operacional nº 

1/2020, solicito a manutenção do pagamento do benefício Auxílio Transporte ( ) Urbano (  ) Rural, pois realizo a(s) 

atividade(s) abaixo elencada(s), sob a responsabilidade do(a) Prof. (ª)____________________________, nos dias e 

horários descritos. 

(   ) Estágio Curricular Obrigatório (modalidade presencial) 

Disciplina:________________________________________________________________________________________ 

(   ) Atividades presenciais regulares em projeto(s) de Pesquisa e/ou Extensão 

Nome do Projeto:__________________________________________________________________________________ 

 

 Descreva o período de realização das atividades (ex.: segundas e quintas, no turno da tarde): 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES: 

1) A validação desta solicitação está atrelada à declaração de ciência do(a) professor(a) responsável pela atividade 

declarada, que deve ser atestada por meio da entrega do Modelo 26 B - TERMO DE RATIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE 

MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE. Estes dois documentos devem ser encaminhados, via e-mail, ao Núcleo de 

Desenvolvimento Educacional do respectivo campus. 

2) A fim de facilitar a entrega deste documento durante o período das Atividades de Ensino Remoto Emergenciais 

(AEREs), o textual poderá ser copiado para o corpo do e-mail institucional do declarante, para envio ao Núcleo de 

Desenvolvimento Educacional do respectivo campus. 

 

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

 

 

____________________________________________________ 
Assinatura do(a) Aluno (a) Declarante 

 

https://sites.unipampa.edu.br/praec/files/2020/06/norma-operacional-1-2020_institui-o-aux-a-inclusao-digital.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/praec/files/2020/06/norma-operacional-1-2020_institui-o-aux-a-inclusao-digital.pdf
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MODELO 26 - B 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE 

 

 Eu, _________________________________________________________________, professor(a) do 

Curso de______________________________________________, do Campus ____________________, 

conforme previsto na Norma Operacional nº 1/2020,  declaro para o fim específico da manutenção do Auxílio 

Transporte (na modalidade a que fizer jus), que o(a) aluno(a) 

____________________________________________________________________________, do Curso 

__________________________________________________, do Campus ________________________, 

matrícula n.º _______________________________________, realiza a(s) atividade(s) abaixo elencada(s), sob a 

minha responsabilidade/orientação, nos dias e horários descritos. 

 

(   ) Estágio Curricular Obrigatório (modalidade presencial) 

Disciplina:___________________________________________________________________________ 

(   ) Atividades presenciais regulares em projeto(s) de Pesquisa e/ou Extensão 

Nome do Projeto:_____________________________________________________________________ 

 

Descreva o período de realização das atividades (ex.: segundas e quintas, no turno da tarde): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÃO:  

A fim de facilitar a entrega deste documento durante o período das Atividades de Ensino Remoto Emergenciais 

(AEREs), o textual poderá ser copiado para o corpo do e-mail institucional do declarante, para envio ao Núcleo 

de Desenvolvimento Educacional do respectivo campus. 

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

 

 

____________________________________________________ 
Assinatura do(a) Professor(a) Declarante 

https://sites.unipampa.edu.br/praec/files/2020/06/norma-operacional-1-2020_institui-o-aux-a-inclusao-digital.pdf
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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 27 

RELATO SOBRE O GRUPO FAMILIAR 

 
Faça um relato sobre você e o seu grupo familiar (para isso, considere aspectos como: 

quem reside na mesma casa que você e a relação de parentesco, qual a ocupação 

profissional dos membros do grupo familiar, qual a sua situação de moradia, 

deslocamento, situação de renda (mudanças), acesso à Internet, bem como outras 

informações relevantes): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

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

 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do(a) Discente 
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MODELO 28 A 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL 

 

Eu________________________________________________________________________________, 

CPF________________________________________acadêmico do Curso 

de_________________________________________________, Campus________________________, 

matrícula n.º________________________, declaro para os devidos fins que recebo o Auxílio 

Emergencial do governo Federal, no valor de R$__________________________ mensais. 

(   ) É a única fonte de renda familiar, no momento. 

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. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do(a) Declarante 

 

 

Local e Data: ___________________, ____/____/ ______. 
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MODELO 28 B 

 DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL (Familiar) 

 

Eu________________________________________________________________________________, 

CPF________________________________________, RG _______________________________, 

declaro para os devidos fins que recebo o Auxílio Emergencial do Governo Federal, no valor de 

R$__________________________ mensais. 

(   ) É a única fonte de renda familiar, no momento. 

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) aluno(a)___________________________________________________ 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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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 29 

DECLARAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CURSO PARA MATRÍCULA  

EM MENOS DE OITO CRÉDITOS SEMANAIS 

Período de Atividades de Ensino Remoto Emergencial (AEREs)  

 

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) (optar por “1” ou “2”): 

1. (   ) em _______  créditos semanais. 

2. (   ) em SOD (Sem Oferta de Disciplinas). 

Em virtude (assinalar uma das opções): 

(  ) desta ser a oferta do curso durante o período de atividades de ensino remoto 

emergencial.   

(  ) do curso não ofertar componentes acadêmicos no semestre em vigor. 

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

(  ) discente com deficiência ou com dificuldade de aprendizagem devidamente comprovada  

por atestado e/ou parecer técnico e que, em razão desta, necessite/receba  atendimento 

pelo Núcleo de Inclusão e Acessibilidade – NInA – e/ou Núcleo de Desenvolvimento 

Educacional – NuDE. 

(  ) 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(a) do Curso  

 Assinatura e Carimbo 
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MODELO 30 - A 

 DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE DE FIXAR RESIDÊNCIA EM DOM PEDRITO  

 

 Eu, ________________________________________________________________, acadêmico(a) do Curso de 

Educação do Campo – Licenciatura, do Campus Dom Pedrito, matrícula n.º ____________, declaro para o fim específico 

de contemplação com a modalidade de Auxílio Moradia, que necessitei fixar residência em Dom Pedrito para cursar 

o Educação do Campo – Licenciatura  a partir de ___/___/___ e dessa forma irei desempenhar as atividades 

acadêmicas referentes ao Tempo Comunidade, no município de Dom Pedrito. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1) A validação desta declaração está atrelada à declaração de desempenho das atividades acadêmicas referentes 

ao tempo comunidade, no município de Dom Pedrito  do(a) professor(a) coordenador  do Curso de Educação 

do Campo – Licenciatura. 

2)  A fim de facilitar a entrega deste documento durante o período das Atividades de Ensino Remoto 

Emergenciais (AEREs), o textual poderá ser copiado para o corpo do e-mail institucional do declarante, para 

envio ao Núcleo de Desenvolvimento Educacional do respectivo campus. 

 

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

 

 

____________________________________________________ 
Assinatura do(a) Aluno (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 30 - B 

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS REFERENTES AO TEMPO COMUNIDADE, NO 
MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO  

 

 Eu, _________________________________________________________________, professor(a) 

Coordenador  do Curso de Educação do Campo – Licenciatura, do Campus Dom Pedrito,  declaro para o fim 

específico de contemplação com a modalidade de Auxílio Moradia, que o(a) aluno(a) 

____________________________________________________________________________, do Curso de 

Educação do Campo – Licenciatura, do Campus Dom Pedrito, irá desempenhar as atividades acadêmicas 

referentes ao Tempo Comunidade, no município de Dom Pedrito. 

OBSERVAÇÃO:  

A fim de facilitar a entrega deste documento durante o período das Atividades de Ensino Remoto Emergenciais 

(AEREs), o textual poderá ser copiado para o corpo do e-mail institucional do declarante, para envio ao Núcleo 

de Desenvolvimento Educacional do respectivo campus. 

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

 

 

____________________________________________________ 
Assinatura do(a) Professor(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 31 

 

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM 

 

Eu, _________________________________________________________________, portador(a) do RG 

n.º ________________________ e CPF n.º ______________________, proprietário/responsável pelo 

imóvel  localizado à Rua_________________________________, N°_______, na cidade de Dom Pedrito,  

declaro, para os devidos fins, que hospedarei/hospedei no referido imóvel, o/a discente 

_____________________________________________________,matrícula ______________ no 

período de ____/____/____ à ___/___/___ e de ___/___/___ à ___/___/___, mediante o pagamento 

de R$ _____________________ no primeiro período e de R$ ___________________, no segundo 

período.    

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 referido  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. 


