SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE AVALIAÇÃO E INFORMAÇÕES INTITUCIONAIS

FORMULÁRIO DE RENOVAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO
BOLSA PERMANÊNCIA
1. INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome:
Nasc.:

Naturalidade:

RG:

Estado Civil:

CPF:

Título:

Endereço:

Perímetro:

E-mail:

Fone:
2. SITUAÇÃO ACADÊMICA
Instituto:

Curso:
Turno:

Semestre:

Matrícula:

Você teve reprovação em alguma disciplina no último semestre?

( ) Sim ( ) Não

2. SITUAÇÃO SOCIO-ECONÔMICA
( ) pais ( ) irmãos ( ) familiares ( ) amigos ( ) outros

Você mora com quem?

Quantas pessoas residem atualmente com você?

( )01 ( )02 ( )03 ( )04 ( )05 ou mais

Quantas destas pessoas contribuem com a renda familiar?

( )01 ( )02 ( )03 ( )04 ( )05 ou mais

Você trabalha atualmente?

( )Sim, com carteira assinada ( )Sim, informalmente
( )Sim, faço bicos
( )Não
Qual é sua renda familiar mensal?
( )menos que 01 salário-mínimo ( )entre 01 e 02 salários-mínimos
( )entre 02 e 03 salários-mínimos ( )mais que 03 salários-mínimos
A casa em que você reside é? ( )Própria quitada ( )Própria em pagamento ( )Alugada ( )Emprestada
Se for o caso quanto você paga de
aluguel ou parcela de sua casa?
Você tem filhos?Quantos?

( )menos que 01 salário-mínimo ( )entre 01 e 02 salários-mínimos
( )entre 02 e 03 salários-mínimos ( )mais que 03 salários-mínimos
( )Não ( )01 ( )02 ( )03 ( )04 ou mais

Qual meio de transporte que você utiliza?

( )Ônibus ( )Carro ( )Moto ( )Bicicleta ( )Não utilizo

Você recebe alguma outra bolsa além da Permanência? Qual?( )Não ( )PROAD ( )SEMED ( ) Monitoria
( )Pesquisa ( )PIBIC ( )PIBID ( )PIBEX ( )PROEX ( )outras
Qual modalidade da Bolsa Permanência você recebe?
( )Moradia ( )Transporte
( )Alimentação ( )Didático Pedagógico
Declaro que todas as informações acima são verdadeiras, que estou ciente de que havendo falsidade
destas informações perderei o direito à Bolsa Permanência e ainda, que conheço todos os critérios de
renovação constante no Edital de Seleção.
Santarém-PA, ___/ ___/ _____.
_________________________________________
Assinatura do Bolsista

Nome:

3. COMPROVANTE DE RENOVAÇÃO BOLSA PERMANÊNCIA
CPF:

Santarém-PA, ___/ ___/ _____.

_________________________________________
Assinatura Responsável pela renovação
Universidade Federal do Oeste do Pará
Diretoria de Avaliação e Informações Institucionais
Fone. (93) 2101 3624
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