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                                         REQUERIMENTO 

                                                                      

 

                                                                                     

 Ao (a)  Pró-Reitor (a) da PRAE / UERN  

 

Eu,        _______________   _, aluno (a) do curso de _______________________do 

Campus de _____________________________regularmente matriculado (a) sob o nº de 

matrícula___________________, venho, através deste, requerer apoio para participar do 

evento:_________________________________________________________________________________

que se realizará na cidade de: ________________________entre os dias ___________ e _______________. 

Apresentarei trabalho no evento? Sim (   )    Não (  ) 

Título do Trabalho: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                             

                                                  MODALIDADE DE APOIO QUE REQUEIRO: 

Veículo, combustível e diárias para o motorista (  )                                          Ajuda de Custo   (   ) 

 

 

  

 

PARA CONTROLE DA PRAE 

RECEBIDO POR: ____________________ 

EM _______/________/_________ 

 

DEFERIDO (   )       _____________________ 

INDEFERIDO (   )              ASSINATURA 

DOCUMENTOS ANEXADOS 

• Relação com dados dos interessados 

 ( Nome, Matrícula, RG, CPF, data de 

nascimento e Telefone)  (   ) 

 

• Folder do evento (   ) 

 

• Comprovante de Inscrição no Evento (   ) 

DOCUMENTOS ANEXADOS 

• Cópias de: RG e CPF ou CNH, comprovante 

de residência, cartão de conta corrente 

do Banco do Brasil (De preferência, essas cópias 

em uma única folha) (   ) 

• Comprovante de vínculo com a UERN (  ) 

• Carta de aceitação de trabalho ou 

comprovante de inscrição no evento (   ) 

• Certidão de Tributos Estaduais (   ) 

• Certidão de Tributos Federais (   ) 

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (   ) 

• Folder do Evento (   ) 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 
 
Comprometo-me a entregar a esta Pró-Reitoria, após a realização do evento, documento (certificado oficial 
de participação ou declaração assinada pelo organizador do evento) que comprove minha participação, sob 
pena de ter que restituir integralmente o valor fornecido por esta Instituição de Ensino Superior. Além disso, 
assumo estar consciente de que na Resolução Nº 39/2009 – CD consta que para se candidatar à concessão 
de auxílios, o (a) estudante deverá apresentar a documentação com, no mínimo, 30 (trinta) dias de 
antecedência. 
Assim sendo, há possibilidade do recebimento da ajuda de custo ocorrer depois da realização do Evento 
Científico, devido ao tempo necessário para com os trâmites de cada etapa do processo. 
 

 

 

 

Atesto, para os devidos fins, que todas as informações fornecidas acima são verdadeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do requerente 

 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Telefone:_____________________________________________________________ 

 

 


