Anexo V - REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
# Para candidatos membros de fam lia de baixa renda inscritos em programas sociais do governo
REQUERIMENTO DE ISEN

O DE TAXA DE INSCRI

O (Membro de Fam lia de Baixa Renda)

Conforme o disposto no Art. 1o do Decreto no 6.593, de 2 de outubro de 2008, a isen o de taxa de inscri o
possibilitada para candidato que esteja inscrito no Cadastro nico para Programas Sociais do Governo
Federal Cad nico e que seja membro de fam lia de baixa renda, nos termos do Decreto no 6.135, de 26 de
junho de 2007. Assim sendo, Eu,

venho por meio deste requerimento solicitar a isenção da taxa de inscrição no referido Processo Seletivo do
Programa de Pós-Graduação em Matemática e declaro que sou membro de família de baixa renda, nos termos
do Decreto no 6.135/2007. Declaro também que as informações acima prestadas são verdadeiras (fiéis à
verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época), bem como manifesto ciência que a falsidade dessa
declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei podendo
ser enquadrada como litigância de Má-Fé.

# Para candidatos na condi o de alunos concluintes regularmente matriculados em outras
Universidades P blicas Brasileiras
REQUERIMENTO DE ISEN

O DE TAXA DE INSCRI

O

(Alunos concluintes matriculados em outras Universidades P blicas Brasileiras)
Eu:

venho por meio deste requerimento solicitar a isen o da taxa de inscri o no referido Processo Seletivo do
Programa de P s-Gradua o em Matemática conforme previsto no Edital de Sele o do respectivo processo,
onde declaro que, no ato de minha inscri o, sou aluno concluinte regularmente matriculado na Universidade
P blica Brasileira acima mencionada. Declaro tamb m que as informa es acima prestadas s o verdadeiras
(fi is verdade e condizentes com a realidade dos fatos poca), bem como manifesto ci ncia que a falsidade
dessa declara o configura crime previsto no C digo Penal Brasileiro, pass vel de apura o na forma da Lei
podendo ser enquadrada como litig ncia de M -F .

