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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu _________________________________________________________________________,estudante 

regularmente matriculado(a) no curso _______________________________________, sob o número de 

matrícula ______________ declaro estar ciente da concessão do(s) créditos de recarga para transporte 

público para o deslocamento para campos de estágio curricular e visitas durante o primeiro semestre de 

2017  na quantidade total de   _________ viagens  e respeitando os critérios estabelecidos pelo Edital 

Campus São Paulo 03/2016. 

Número do Cartão (Bilhete Único)_________________________________(anexar cópia frente e verso do 

cartão) 

Desta forma, observando as normas e princípios do Edital Campus São Paulo 03/2016 declaro para os 

devidos fins que: 

Estou ciente que as informações por mim prestadas são verdadeiras e que estão sujeitas à verificação em 

qualquer época do ano por parte da Comissão Transportes dos Estudantes e em caso de 

incompatibilidade entre as informações prestadas por mim e verificadas pela Comissão, os créditos de 

recarga para transporte público para serão suspenso(s); 

A continuidade da concessão do(s) créditos está sujeita ao cumprimento da carga horária prevista no 

período de duração dos estágios/visitas; 

Toda a convocação para comparecimento ao Núcleo de Apoio ao Estudante - campus São Paulo será 

realizada através do e-mail por mim indicado, e qualquer alteração deste deve ser informada ao NAE; 

O não atendimento a qualquer convocação do Núcleo de Apoio ao Estudante - campus São Paulo, em 

qualquer momento, acarretará na suspensão dos créditos de recarga para transportes concedidos; 

A Comissão de Transporte dos Estudantes reserva-se no direito de solicitar a devolução dos recursos 

recebidos indevidamente por meio de Guia de Recolhimento à União (GRU). 

Comprometo-me a: 

Informar ao Núcleo de Apoio ao Estudante -  campus São Paulo qualquer mudança de status de matrícula 

seja em casos de trancamento, suspensão, licenças e desistência. 

Manter atualizados meus dados cadastrais e dados do cartão (Bilhete Único) 

 

São Paulo, ____ de _________________ de 2017. 

 

_____________________________________________ 

                          Assinatura do estudante 


