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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO MANUAL NOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 
 

(     ) RENOVAÇÃO Bolsa estudantil    (     ) Aprendizagem de idiomas 
 
(     ) NOVAS VAGAS Bolsa estudantil             (     ) Atividades esportivas 
 
(     ) Auxílio moradia           (     ) Moradia Estudantil (     ) Auxílio Creche  Nº. de filhos __________   

     
MOTIVO (S):  (     ) Carga horária abaixo do mínimo  (     ) Não cumprimento do percentual de aprovação                         

(     ) Não cumprimento do percentual de frequência     (     ) Média aritmética      (     ) Troca de matrícula              

(     ) Outros (a depender da situação)_____________________________________________________  

 
Eu __________________________________________________________, estudante do curso 

de_______________________________________, matrícula nº __________________________, venho 

por meio deste solicitar inscrição no(s) programa(s) assistenciais CoAEs/PRAE, de acordo com o(s)      

edital (is) _______________________________________________________________. 

 
Declaro estar ciente que a homologação desta solicitação dependerá do resultado de análise técnica e 

documental, na qual serão analisados os critérios exigidos pelos editais, à exceção das normativas 

constantes na RN 032/CUn/2013, acerca do programa Bolsa estudantil. 

 

 
Data:______/_______/_______     _________________________________ 

         Assinatura do(a) estudante 
 

Anexos necessários para análise, além do atestado de matrícula mais recente, de acordo com as situações: 
 

 Carga horária abaixo do mínimo: I-) declaração da coordenação de curso justificando a situação; II-) atestado de 

matrícula regular no curso de graduação. 

 Não cumprimento do percentual de aprovação e/ou de frequência: I-)  carta-relato da situação, justificando o não 

cumprimento dos critérios; II-) documentação comprobatória dos fatos indicados como justificativa. 

 Não cumprimento da média aritmética: declaração da coordenação de curso justificando a situação e controle 

curricular. 

 Troca de matrícula: atestados de matrícula atual e da matrícula antiga. 

 Auxílio creche integral: anexar declaração da atividade que realiza. 
 Outros: declaração médica, atestado, carta-exposição, certidão de óbito ou outros doctos. que justifiquem a situação.  
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