
 
FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE PIRAPORA 

 
 

REQUERIMENTO PARA DESCONTO FAMÍLIA 
 

 
IMPORTANTE: Todos os dados são de preenchimento OBRIGATÓRIO! 

Cada aluno deverá preencher seu próprio requerimento, indicando o grau de parentesco. 
Período de entrega do requerimento: de 02/08/2021 a 20/08/2021. 

 
 

1. DADOS DO REQUERENTE 

NOME:_________________________________________________RA_______________PERIODO _______ 
 

(    ) DIREITO 
 

DATA DE NASCIMENTO: _________________SEXO: _________NACIONALIDADE: ____________________ 
ESTADO CIVIL: _____________IDENTIDADE: ______________________CPF: ________________________ 
FILIAÇÃO: ____________________________________________________ E                       
                  _____________________________________________________ 
 
2. ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

RUA, AV:_________________________________________________________________________________ 
BAIRRO: ________________________CEP: ____________________CIDADE: ________________________ 
TELEFONE: ___________________ 
E-MAIL: _________________________________________________________________________________ 
 

3. O ALUNO JÁ POSSUI BOLSA DE ESTUDO (SINDICATO, ASSISTENCIAL, MONITORIA) OU FIES?  (  ) 
Não      (  ) Sim Especificar o percentual ( % ): ______ 
 
4. PARENTESCO 

4.1. O Desconto Família será concedido aos parentes (entre si), com a competente comprovação do 

parentesco: 

4.2. Informe o grau de parentesco: 

(  ) Irmãos; 
(  ) pai e/ ou mãe; 
(  ) marido e mulher; 
(  ) filho (s) 
(  ) outros        
(Nome:)__________________________________________________________________________________ 
 
 



 
FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE PIRAPORA 

 
5. COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

5.1. Informe os dados do parente devidamente matriculado na Faculdade Arquidiocesana de Pirapora; 

NOME: __________________________________________________________________________________ 
FILIAÇÃO:________________________________________________________________________________ 
                  ________________________________________________________________________________ 
CURSO: ____________________________________________PERÍODO ___________________________ 

 
6. DECLARAÇÃO 

Eu, ______________________________________________, inscrito no CPF de nº_____________________ 

e RG nº________________________, solicito avaliação do requerimento para que seja concedido o Desconto 

Família, com desconto de 12,5% nas mensalidades do 2º semestre de 2021, de  acordo com a 

RESOLUÇÃO Nº 04/2021.  Declaro estar ciente e de acordo com as normas de concessão de descontos da 

Faculdade Arquidiocesana de Pirapora - FAP, e afirmo que as informações prestadas neste documento são 

verídicas e que os documentos anexos afirmam os dados informados. Assumo que faltando documento que a 

Comissão de Bolsas da FAP julgar imprescindível, O PEDIDO SERÁ INDEFERIDO.  

 

Nestes termos, peço deferimento. 

 

Pirapora, __________de___________________________ de ____________. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Requerente 

 
 
7. DOCUMENTOS EXIGIDOS 
 
Para a concessão do desconto o aluno DEVERÁ APRESENTAR AS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS ABAIXO 

RELACIONADOS.  

1- Documento de identificação do aluno e dos demais membros do grupo familiar que estejam 
matriculados na FAP: 
 
@ Carteira de identidade; (pai, mãe, filhos, irmãos) 
@ Certidão de Casamento (marido e mulher) 
 
2- Comprovante de matricula: 
@ Boletos de matrícula pago 


