
FORMULÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE BENEFICIO – CARTÃO ESTUDANTE

DADOS DO ALUNO

Registro Acadêmico (RA)  Curso: 

Nome do aluno: 

Data de Nascimento:  Fone: 

RG:   CPF: 

Estudou o ensino médio em Ponta Grossa? Qual colégio? 

ENDEREÇO DO ALUNO

Endereço:     Nº: 

Complemento:  CEP:  Fone: 

Bairro:  Vila: 

Entre as Ruas:  e

Ponto de referência: 

LINHAS DE ÔNIBUS UTILIZADAS
Linha 1:  

Linha 2:  

Linha 3:  

DADOS DO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Em caso do responsável ser pai/mãe ou terceiros

CPF do responsável principal:  RG: 

Nome do responsável: 

Fone do responsável:   Grau de parentesco: 

Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal – Falsidade Ideológica
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com
o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e 
reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Assine manualmente ou na forma digital - Como fazer Assinatura Digital gov.br gratuita. Veja o vídeo aqui                                    Acesse o assinador GOV.BR. Acesse aqui

                                                                                     ____________________               __________________
Ponta Grossa,  de  de 202                    Assinatura do aluno                       Ass. do responsável

O próprio(a) Pai/mãe ou terceiros

https://www.youtube.com/watch?v=v7VKeVHBE2s
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=assinador.iti.br&authorization_id=180d2c60a91
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