UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS, METALÚRGICA E
DE MATERIAIS - PPGEM
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Nome:___________________________________
Provável orientador:___________________
CPF:________________Identidade:___________________ Estado Civil:___________________
Endereço:_______________________________________________________________________
Cidade:___________________ Estado:____ Fone:__________E-mail:___________________
CONDIÇÕES DE MORADIA
(
(
(
(
(

) Imóvel próprio
) Imóvel financiado. Prestação R$_____________
) Imóvel alugado
) Imóvel cedido
) Outro. Explique:______________________________________________________________

ASSINALE TODOS QUE RESIDEM COM O CANDIDATO
( ) Esposo (a) ou Companheiro (a)
( ) Filhos
( ) Pais
( ) Outros. Especifique:____________________________________________________________
Total de pessoas na casa, incluindo o candidato:______________
CONDIÇÕES PROFISSIONAIS
Candidato Cônjuge
( )
( )
Desempregado. Quanto tempo?_____________________
( )
( )
Nunca trabalhou.
( )
( )
Tem carteira assinada.
( )
( )
Estagiário ou bolsista.
( )
( )
Funcionário público.
( )
( )
Profissional liberal.
( )
( )
Empresário.
( )
( )
Outro. Especifique:_____
Obs.: apresentar original e cópia dos campos assinalados. Declaração de próprio punho citando as
fontes e os recursos que recebe.
É separado ou divorciado e tem filhos, RECEBE pensão alimentícia para os mesmos?
( ) Sim. Quanto?________________________ ( ) Não. Por que?________________________
É separado ou divorciado e tem filhos, DÁ pensão alimentícia para os mesmos?
( ) Sim. Quanto?________________________ ( ) Não. Por que?________________________
Declaro que as informações prestadas neste documento são verdadeiras. Outrossim, informo que
estou ciente de que, se comprovada a omissão e ou inveracidade das informações prestadas e
documentos apresentados, fico sujeito às penalidades cabíveis em lei, inclusive sendo suspenso o
benefício da isenção, se for o caso.
Data: ___/___/____.
Assinatura:___________________________________________
PARECER
( ) Deferido.
( ) Indeferido.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS, METALÚRGICA E
DE MATERIAIS - PPGEM
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO

A isenção de taxa, será concedida às pessoas que comprovarem carência socioeconômica,
mediante a comprovação de renda até R$ 200,00, por pessoa do grupo familiar. Na
comprovação de renda devem ser apresentadas cópias dos comprovantes de rendimentos dos
participantes do grupo familiar incluindo o solicitante (1) Certidão de Nascimento, ou RG, ou
Carteira Profissional, ou de Motorista dos participantes do grupo familiar. Para fins de
esclarecimento, grupo familiar é o conjunto de pessoas que residem na mesma casa e/ou
contribuem para renda declarada e/ou dependem da renda declarada. Deve apresentar também
comprovante de residência (conta de luz, telefone, água etc.); (2) Cópia do comprovante de
rendimentos do candidato e do cônjuge (companheiro), se houver, do mês corrente ou anterior;
(3) cópia de Declaração do Imposto de Renda do ano anterior; (4) cópia da certidão de
nascimento dos filhos do candidato, se houver; (5) comprovante de pensão alimentícia dos
filhos do candidato, se houver; (6) comprovante de aluno carente, se houver. Os critérios a
serem adotados na análise da documentação apresentada pelos solicitantes levará em
consideração a veracidade e compatibilidade dos dados, podendo adicionalmente ser realizada
entrevista.

