
 

 

ESCOLA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ACADÊMICA (EIDEIA) 

 

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE DE BOLSA OU ESTÁGIO REMUNERADO (FAMILIARES) 

 

Eu, _____________________________________________________, portador a) da 

cédula de identidade nº ________________________, órgão expedidor ____, e inscrito(a) 

no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº ______________, membro da família do(a) 

estudante ________________________________________, participante de processo 

seletivo da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, declaro, para os 

devidos fins, que exerço a atividade de _____________________ na seguinte instituição 

__________________________, desde ______/____ (mês/ano), recebendo a quantia de 

R$ ______________ mensais. 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas neste instrumento, estando ciente de 

que a omissão de informação relevante ou a apresentação de dados falsos ou diversos do 

que deveriam ser declarados configurará o crime de Falsidade Ideológica, conforme o art. 

299 do Código Penal, além de ensejar o desligamento imediato do(a) estudante do 

Programa caso confirmada em apuração posterior à inserção no referido benefício, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis.  

 

 

__________________________, ____ de __________________ de ________. 

 

_____________________________________  

Assinatura do(a) Declarante 

 



  

 

ESCOLA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ACADÊMICA (EIDEIA) 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE TRABALHO  

 

 

Eu, _____________________________________________________, portador(a) da 

cédula de identidade nº ________________________, órgão expedidor ____, e inscrito(a) 

no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº ______________, declaro, sob as penas da lei, 

para fins de apresentação à Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica 

(EIDEIA)/UFC, que não possuo Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Ratifico 

serem verdadeiras as informações prestadas neste instrumento, estando ciente de que a 

omissão de informação relevante ou a apresentação de dados falsos ou diversos do que 

deveriam ser declarados configurará o crime de Falsidade Ideológica, conforme o art. 299 

do Código Penal, além de ensejar o desligamento imediato do (a) estudante do Programa ou 

Auxílio caso confirmada em apuração posterior à inserção no referido benefício, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 

__________________________, ____ de __________________ de ________.  

 

 

__________________________________ 

Assinatura do (a) Declarante 



 

ESCOLA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ACADÊMICA (EIDEIA) 

 

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR 

 

ORD NOME PARENTESCO 
Documento de 

Identificação de 
cada membro * 

Documento 
que 

Comprovam a 
renda de cada 

membro **  

Valor da renda 
Mensal de cada 

membro 

1  CANDIDATO    

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

TOTAL  

 

 Pode ser número de um dos seguintes documentos: RG, CNH, Título de Eleitor: CPF 

ou certidão de nascimento. 

 ** No sentido de comprovar a renda dos participantes do núcleo familiar, pode ser um 

dos tipos de documentos apresentados na relação abaixo. 

OBSERVAÇÃO: Todos os documentos deverão ser cópias com os originais para 

autenticação pelo/a servidor/a. 

 

 

DECLARO QUE OS DADOS ACIMA APRESENTADOS SÃO VERDADEIROS. 

 

 

Fortaleza,______de ____________de 2019. 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 



 

 

ESCOLA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ACADÊMICA (EIDEIA) 

 

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO (A) (FAMILIARES)  

 

Eu, _____________________________________________________, portador (a) da 

cédula de identidade nº ________________________, órgão expedidor ____, e inscrito (a) 

no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº ______________, declaro, sob as penas da lei, 

para os devidos fins, que:  

( ) Estou desempregado(a) desde o dia ____/____/____, conforme consta na Carteira de 

Trabalho e Previdência Social. 

(   ) Nunca exerci atividade formal remunerada. 

Declaro ainda que não recebo nenhuma remuneração, provendo meu sustento da seguinte 

forma: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas neste instrumento, estando ciente de 

que a omissão de informação relevante ou a apresentação de dados falsos ou diversos do 

que deveriam ser declarados configurará o crime de Falsidade Ideológica, conforme o art. 

299 do Código Penal, além de ensejar o desligamento imediato do(a) estudante do 

Programa de Aprendizagem Cooperativa, caso confirmada em apuração posterior à 

inserção no referido benefício, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 

 __________________________, ____ de __________________ de ________. ____ 

 

 Assinatura do(a) Declarante 

_________________________________ 

 

 

 

 

 



 

ESCOLA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ACADÊMICA (EIDEIA) 

 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA 

 

Eu, _____________________________________________________, portador(a) da 

cédula de identidade nº ________________________, órgão expedidor ____, inscrito(a) no 

Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº ______________ e matriculado(a) no curso 

_________________________ da Universidade Federal do Ceará sob o nº 

______________, declaro, sob as penas da lei, para fins de participação dos processos 

seletivos da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica EIDEIA/UFC, que 

não dependo financeiramente dos meus pais/ responsáveis, nem de terceiros, e que venho 

provendo meu sustento da seguinte forma: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas neste instrumento, estando ciente de 

que a omissão de informação relevante ou a apresentação de dados falsos ou diversos do 

que deveriam ser declarados configurará o crime de Falsidade Ideológica, conforme o art. 

299 do Código Penal, além de ensejar o meu desligamento imediato do Programa, caso 

confirmada em apuração posterior à inserção no referido benefício, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis. 

 

__________________________, ____ de __________________ de ________. 

 

_____________________________________  

Assinatura do(a) Declarante 

 



 

 

ESCOLA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ACADÊMICA (EIDEIA) 

 

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA  

 

Eu, _____________________________________________________, portador (a) da 

cédula de identidade nº ________________________, órgão expedidor ____, e inscrito(a) 

no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº ______________, declaro, sob as penas da lei, 

para os devidos fins, que pago R$ ________ mensais para 

______________________________________________ 

__________________________________, portador(a) da cédula de identidade nº 

________________________, órgão expedidor ____, e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas 

Físicas sob o nº ______________, referente à pensão alimentícia de: 

__________________________________________________________________________

____________________________________. 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas neste instrumento, estando ciente de 

que a omissão de informação relevante ou a apresentação de dados falsos ou diversos do 

que deveriam ser declarados configurará o crime de Falsidade Ideológica, conforme o art. 

299 do Código Penal, além de ensejar o desligamento imediato do (a) estudante do 

Programa caso confirmada em apuração posterior à inserção no referido benefício, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis.  

 

__________________________, ____ de __________________ de ________. ______ 

 

___________________________________ 

 Assinatura do(a) Declarante 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ACADÊMICA (EIDEIA) 

 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA  

 

Eu, _____________________________________________________, portador(a) da 

cédula de identidade nº ________________________, órgão expedidor ____, e inscrito(a) 

no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº ______________, declaro, sob as penas da lei, 

para fins de apresentação à Divisão de Gestão de Benefícios – DIGEB/PRAE/UFC, que 

recebo R$ ________ mensais de 

__________________________________________________________________________

_____, portador(a) da cédula de identidade nº ________________________, órgão 

expedidor ____, e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº ______________, 

referente à pensão alimentícia de: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas neste instrumento, estando ciente de 

que a omissão de informação relevante ou a apresentação de dados falsos ou diversos do 

que deveriam ser declarados configurará o crime de Falsidade Ideológica, conforme o art. 

299 do Código Penal, além de ensejar o desligamento imediato do(a) estudante do 

Programa ou Auxílio caso confirmada em apuração posterior à inserção no referido 

benefício, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 

 

__________________________, ____ de __________________ de ________. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do(a) Declarante 



 

 

 

 

ESCOLA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ACADÊMICA (EIDEIA) 

 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA  

 

Eu, _____________________________________________________, portador(a) da 

cédula de identidade nº ________________________, órgão expedidor ____, e inscrito(a) 

no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº ______________, declaro, sob as penas da lei, 

para fins de apresentação à Divisão de Gestão de Benefícios – DIGEB/PRAE/UFC, que 

recebo R$ ________ mensais de 

__________________________________________________________________________

_____, portador(a) da cédula de identidade nº ________________________, órgão 

expedidor ____, e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº ______________, 

referente à pensão alimentícia de: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas neste instrumento, estando ciente de 

que a omissão de informação relevante ou a apresentação de dados falsos ou diversos do 

que deveriam ser declarados configurará o crime de Falsidade Ideológica, conforme o art. 

299 do Código Penal, além de ensejar o desligamento imediato do(a) estudante do 

Programa ou Auxílio caso confirmada em apuração posterior à inserção no referido 

benefício, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 

 

__________________________, ____ de __________________ de ________. 

 

___________________________________ 

Assinatura do(a) Declarante 



 

ESCOLA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ACADÊMICA (EIDEIA) 

 

DECLARAÇÃO DE TRABALHADOR (A) AUTÔNOMO (A) / PROFISSIONAL LIBERAL OU 
TRABALHO INFORMAL (CANDIDATO) 

  

 

Eu,_____________________________________________,portador (a) do RG 

n°_____________________, órgão expedidor_______, e CPF n°__________________, 

candidato (a) ao PROCESSO SELETIVO do Programa de Aprendizagem Cooperativa da 

Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA) da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), declaro para fins, que sou trabalhador autônomo (a)/profissional 

liberal ou trabalhador(a) informal, exercendo a atividade de 

_______________________________________, não constante na carteira de Trabalho e 

Previdência Social, recebendo renda bruta média nos últimos três meses de 

R$____________________ mensais. 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação 

falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além 

de caso configurada a prestação de informação falsa, apurada posteriormente ao registro 

acadêmico do(a) candidato(a) do Programa de Aprendizagem Cooperativa, em 

procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

  

Assinatura do(a) Declarante 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESCOLA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ACADÊMICA (EIDEIA) 

 

DECLARAÇÃO TRABALHADORA RURAL  

 

Eu, _____________________________________________________, portador(a) da 

cédula de identidade nº ________________________, órgão expedidor ____, e inscrito(a) 

no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº ______________, declaro, sob as penas da lei, 

para os devidos fins, que trabalho como _________________________, com renda mensal 

aproximada no valor de R$ ______________, referente à(s) seguinte(s) atividade(s) 

rural(is): ________________________ 

__________________________________________________________________________

_____. Declaro ainda que a propriedade rural se localiza no município 

______________________, Estado ______________, com área total de ________ hectares 

e que sua condição de exploração é: 

( ) Propriedade própria ( ) Arrendamento ( ) Assentamento 

( ) Propriedade cedida ( ) Parceiro ( ) Outros: 

________________ 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas neste instrumento, estando ciente de 

que a omissão de informação relevante ou a apresentação de dados falsos ou diversos do 

que deveriam ser declarados configurará o crime de Falsidade Ideológica, conforme o art. 

299 do Código Penal, além de ensejar o desligamento imediato do(a) estudante do 

Programa ou Auxílio caso confirmada em apuração posterior à inserção no referido 

benefício, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 

 

__________________________, ____ de __________________ de ________. ______ 

 

___________________________________ 

 Assinatura do(a) Declarante 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
ESCOLA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ACADÊMICA - EIDEIA 

COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE E ESCOLA BÁSICA - COART  
PROGRAMA DE ESTÍMULO À COOPERACAO NA ESCOLA 

EDITAL Nº 02/2019 – EIDEIA/UFC 
 

FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA  

(ATRASOS/AUSÊNCIAS/SAÍDAS ANTECIPADAS) 

  

Eu,____________________________________________________________, 

aluno(a) do curso de Graduação em 

______________________________________________, com matrícula nº 

_____________ apresento a(s) justificativa(s) para o(s) 

atraso(s)/ausências(s)/saídas(s) antecipadas(s) conforme discriminação 

abaixo: 

 

DATA JUSTIFICATIVA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

OBSERVAÇÃO: Caso haja pertinência, anexar documento de comprovação na justificativa. 

 

Fortaleza, ____/____/_____ 

 

 

 

_________________________________ 

ASSINATURA 
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