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NOME: 
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E-MAIL: CURSO: 

PERÍODO DE INGRESSO NA UNILAB: 
 

Na condição de beneficiário (a) do Auxílio Instalação, no valor ÚNICO de R$ 380,00 (Trezentos e oitenta 
reais). DECLARO estar ciente de que: 

 

1. Tenho até 60 (sessenta) dias (após o recebimento do recurso em minha corrente) para apresentar 
documentos comprobatórios referentes à aquisição de bens que viabilizem condições para fixação 
de residência, conforme disposto no parágrafo 5° do art. 6° da resolução CONSUNI/UNILAB, Nº 31, 
de 30 de julho de 2021. 

2. Uma vez selecionado (a) no edital 02/2022, permanecerei no Programa por 1 (um) ano, contado a 
partir da data do meu resultado final. Assim, permanecerei no Programa até o dia 04/01/2024. 
Antes do final deste período, tenho que realizar o pedido de renovação do (s) auxílios (os), 
conforme cronograma a ser divulgado no site oficial da Unilab, com as datas estabelecidas pela 
COEST/PROPAE, sem garantia de deferimento do meu pedido; 

3. Estou ciente de que minha vigência no Programa pode encerrar antes, em caso de Tempo 
de Permanência Expirado, conforme artigo 17 da Resolução AD REFERENDUM 
CONSUNI/UNILAB Nº 31, de 30 de julho de 2021; 

4. Reconheço que para fins de aquisição de que trata o auxílio instalação, são entendidos como bens 
essenciais de mobília: cama, colchão, guarda-roupa, mesa, cadeira, armário; de eletrodomésticos: 
geladeira e fogão; de utensílios domésticos: panelas, talheres, pratos e copos; outros: roupa de 
cama, mesa e banho; 

 
5. Reconheço que para aquisição de bens não relacionados no item anterior devo solicitar 

autorização da Coordenação de Políticas Estudantis – COEST, por meio de requerimento próprio; 
6. O Auxílio Instalação será concedido uma única vez e em nível individual; 

 
7. O não cumprimento de minha parte das condições e exigências estabelecidas na Resolução AD. 

REFERENDUM CONSUNI/UNILAB, N° 31, de 30 de julho de 2021, e no Edital nº 02/2022 implicará 
na minha desvinculação do Programa de Assistência ao Estudante (PAES). 

 
 

Redenção, de de 20   
 

 

 

Assinatura do(a) estudante:    


