MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL E INCLUSÃO
Coordenação de Gestão de Residência - CGR

AJUDA DE CUSTO PROGRAMA DE VOLTA AO LAR

Eu,

________________________________________________________,

aluno

do

curso

de

_______________________________, período_______________ portador(a) do RG: __________________
e CPF ____________________________, residente na(o) ____________________________________,
quarto ______, venho através deste solicitar a ajuda de custo do Programa de Volta ao lar, de acordo com
os termos da Resolução n° 005/2018 do CONSU da UFRPE de 12 de janeiro de 2018.
TRECHO SAÍDA: _______________________ DESTINO: ________________________ Distância aproximada
em Km: __________________.
FAIXAS:
a) ( ) Até 90km – R$ 70,00 (setenta reais);
b) ( ) Acima de 90 e até 190km – R$ 140, (cento e quarenta reais);
c) ( ) Acima de 190 e até 280km – R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais);
d) ( ) Acima de 280km e até 400km – R$ 230,00 (duzentos e trinta reais);
e) ( ) Acima de 400 e até 700km – R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais);
f) ( ) Acima de 700km – R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais);

NOME: _________________________________________________________________________________
CPF: _______________________ RG ________________________ Órgão Exp._______________________
TELEFONE ( ) _____________________/ ( ) _______________________
BANCO _______________________________AG ______________ C/C _____________________________
EMAIL __________________________________________________________________________________

Para que se firme verdade assino a presente solicitação e assumo a responsabilidade da informação
prestada junto à Pró-Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão da Universidade Federal Rural de
Pernambuco, bem como me comprometo a comprovar a realização da viagem.

________________, ______ de_______________ de_______
_____________________________________________
Assinatura
Universidade Federal Rural de Pernambuco
Pró Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão
Contatos: (81)3320-6091 / 3320-6092 / 3320-6093

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL E INCLUSÃO
Coordenação de Gestão de Residência - CGR

COMPROVAÇÃO DE VIAGEM – PROGRAMA DE VOLTA AO LAR

Eu,

_________________________________________________________________________,

aluno do curso___ ___________________________, período_______________ portador (a) do
RG:

__________________

e

CPF

____________________________,

residente

na

(o)

____________________________________, quarto ______, andar _______, domiciliado à
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________ CEP nº ________________,
declaro que realizei a viagem para a qual solicitei a ajuda de custo do Programa de Volta ao Lar de
acordo com os termos da Resolução n° 005/2018 do CONSU da UFRPE de 12 de janeiro de 2018
conforme discriminado:
TRECHO SAÍDA: _______________________ DESTINO: ________________________ Distância aproximada
em Km: __________________ .

Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a responsabilidade da informação
prestada junto à Pró-Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão da Universidade Federal Rural de
Pernambuco, estando ciente de que, em caso de declaração falsa prestada por cidadão (ã) aos órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis,
conforme dispõe o Decreto da Presidência da República Nº 6.932/09.

________________, ___ de _________________ de _______.

_________________________________________
Assinatura do declarante.

Universidade Federal Rural de Pernambuco
Pró Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão
Contatos: (81)3320-6091 / 3320-6092 / 3320-6093

