MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ – Coordenação de Assistência Estudantil – Serviço Social

FORMULÁRIO PARA RENOVAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL
1 – Enumere os auxílios, de um a três, de acordo com suas necessidades/prioridades:
( ) Alimentação/Restaurante

( ) Transporte

( ) Permanência

2 - Dados Pessoais:
Nome do aluno: __________________________________________________________________
Curso: ______________________________________Ano/Período:__________Turno: _________
CPF: ___________________________________ RG: ____________________________________
Nome do Pai ou responsável: ________________________________________________________
Nome da Mãe ou responsável: _______________________________________________________
Endereço Completo: (rua, avenida, nº, complemento, bairro, cidade, estado e CEP)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Telefones para contato: _____________________________________________________________
E-mail: __________________________________
Se você possui conta corrente em seu nome, informe:
Banco: _____________________Agência: ____________ Conta Corrente:____________________

3 - Dados Familiares:
Seus pais são: ( ) Casados

( ) Separados

Se separados, você mora com: ( ) pai

( ) Pai falecido

( ) mãe

( ) Mãe falecida

( ) outros___________________________

Descreva na tabela abaixo o nome de todas as pessoas que moram na residência de sua família
(inclusive você, avós, tios, primos ou amigos) e informe a renda daqueles que trabalham.

NOME

Parentesco
com o
estudante

Escolaridade Idade

Estado
Civil

Profissão/
ocupação

Rendimento
Mensal

A casa em que sua família mora é:
1- ( ) Própria
2-( ) Financiada
3-( ) Alugada
4-( ) Cedida. Por quem ? ________________________
5-( ) Herdada. De quem ? _______________________
6-( ) Outros: _________________________________
Na cidade em que o campus escolar está localizado,
como você mora?
1- ( ) Pensão/quarto com mais de uma pessoa
2- ( ) República, com ________ (nº) pessoa (s)
3- ( ) Familiares
4- ( ) Sozinho(a)
5- ( ) Não moro na mesma cidade, viajo todos os dias.
Qual transporte utiliza para chegar à escola?
1- ( ) Coletivo
3- ( ) Transporte locado (van, ônibus)
4- ( ) Bicicleta
5- ( ) Moto (própria)
6- ( ) Automóvel (próprio)
7- ( ) Carona
8- ( ) Outros. Qual? ________________________

Descreva as despesas fixas de sua família:
Aluguel
Financiamento da casa própria
Água
Energia Elétrica
Telefone
Internet
Plano de Saúde/ Medicamentos
Mensalidades Escolares
Transporte
Outros
Total

R$________________
R$ _______________
R$________________
R$ _______________
R$ _______________
R$ _______________
R$ _______________
R$ _______________
R$________________
R$ _______________
R$ _______________

14) Descreva as despesas fixas do estudante
(caso não more com a família):
Aluguel
R$ ______________
Água
R$ ______________
Energia Elétrica
R$ _____________
Telefone
R$ _____________
Internet
R$ _____________
Medicamentos
R$
_____________
Transporte
R$ _____________
Alimentação
R$ ______________
Total
R$ ______________

4- Justifique porque você necessita do(s) auxílio(s) _______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

5 – O auxílio tem contribuído no sentido de garantir a sua permanência no IFG? ( ) Sim

( ) Não

Contribua para a melhoria do Programa de Auxílios Financeiros Estudantis (PAFE) apontando
críticas e/ou sugestões para os próximos anos: _______________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Declaro sob as penalidades da Lei (Art. 299 do Código Penal) que as declarações supracitadas correspondem
à verdade e estou ciente de que a constatação da fraude ou omissão nas informações declaradas poderá
acarretar o indeferimento do benefício.

Jataí, ________________ de 2017.
_____________________________________
Assinatura do estudante

