SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
CAMPUS AVANÇADO HIDROLÂNDIA

ANEXO I
TERMO DE AUTODECLARAÇÃO

Eu,_________________________________________________________________, registrado(a) no CPF sob
número__________________________, matrícula:______________________________________residente no
endereço:_________________________________________________________________________________
_______________________CEP:_________________Bairro:_______________________________________,
Município:___________________________________
Tel. (___)_______________, regularmente matriculado(a) no IF Goiano - Campus Avançado Hidrolândia no
curso: (

) Técnico Integrado

(

)Superior

(

) Pós-graduação (lato-sensu) Nome do

Curso: ________________________________, no (a) _______(ano ou período).
Declaro que, atualmente, não tenho meios de acesso à internet nem mesmo condições financeiras de custear plano
de dados ou contrato com empresa provedora de internet, que me permitam acessar e executar as atividades
remotas disponibilizadas pelos docentes. Da mesma forma, declaro estar ciente da legislação sobre o art. 299 do
Código Penal que dispõe ser crime "omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante", bem como das normas internas.
1.1. DECLARO CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA com o Edital de seleção do Projeto MEC/RNP/Aluno
Conectado, onde será disponibilizado um chip para celular com um pacote de dados, inicialmente, de 20 Gb, para
acesso à internet, a fim de que possa realizar as atividades remotas propostas pelos docentes que ministram aulas
no curso no qual estou matriculado(a), durante o período de isolamento social definido em razão da pandemia do
Covid-19.
Renda total da família (soma da renda de todos os
membros da família)
R$___________________
Quantas pessoas moram na mesma casa e dependem
dessa renda? ______________
Telefones para contato: ( ____)_____________-__________________
1.
2.
3.
4.

E-mail para contato: _______________________________________________________________
Nome completo do Pai/Mãe/Responsável Legal:_________________________________________
CPF do Responsável Legal: ___________________________________
Telefone do Responsável Legal: ( ____)_____________-__________________
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_____________________,____de________________de 2020.

______________________________________
Assinatura do(a) Estudante:
______________________________________
Assinatura do(a) Responsável Legal:
(obrigatório quando estudante for menor de 18 anos)
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