REQUERIMENTO – TABLET
PROTOCOLO Nº: ........................../ 20.............
Eu,

..........................................................................................................................................................................................................................................................................,

matriculado no curso ............................................................................................................,da faculdade
(a) no CPF sob o nº

.......................................................................................................................,

e

..............................................................,inscrito

portador do contrato de FIES

nº...................................................................................................................... que pessoalmente formalizei em:. ............... / ................../ 201........, junto
ao FDE e Agente Financeiro: ( ) Caixa Econômica Federal - ( ) Banco do Brasil, para pagamento dos Encargos,
Venho pelo presente solicitar a ENTREGA de um equipamento TABLET

Declaro ciência das obrigações assumidas com a inscrição e contratação do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior FIES, e demais normas internas da UNIESP.
Declaro, ainda, ter ciência que o TABLET, é uma doação com encargo, é entregue em até doze meses após a
protocolização de requisição, e que é destinado ao uso acadêmico, devendo, enquanto possuidor, zelar pela
sua conservação até a transferência final da titularidade de sua propriedade, que está condicionada à conclusão
do meu curso, sem interrupções, junto à UNIESP.
Dessa forma, a interrupção do curso por desistência, trancamento de matrícula ou abandono, acarretará no
descumprimento do encargo e consequente reversão da doação, ocasião em que me comprometo a devolver
o equipamento em pleno estado de funcionamento e conservação, sob pena de sofrer aplicação de medidas
administrativas e judiciais.
............................................................., ................

/ ............ / 20 ..............

_______________________________________________

Assinatura do(a) egresso(a) – requerente
REQUERIMENTO – FRENTE

DESPACHO DIREÇÃO
(

) INDEFIRO a presente requisição - Aluno(a) já recebeu equipamento sob o nº de patrimônio ....................................

(

) INDEFIRO a presente requisição - Aluno(a) não faz jus ao recebimento do equipamento pois não possui

Contrato de Financiamento Estudantil realizado entre 2011 e Abril de 2014.
( ) DEFIRO a presente requisição - Aluno (a) possui Contrato de Financiamento Estudantil.
............................................................., ................

/ ............ / 20 ..............

_______________________________________________

Assinatura do(a) egresso(a) – requerente
DESTAQUE ESSE PROTOCOLO E ENTREGUE AO REQUERENTE

NOME DO EGRESSO: ............................................................................................................................................................................................................
CPF: ......................................................................... REQ PROTOCOLIZADO Nº ......................................... EM: ................... / ................. / 20...............
FUNCIONÁRIO: ...................................................................................................................
Assinatura e Carimbo do Funcionário
PROTOCOLO –REQUISIÇÃO TABLET – Só é válido se contiver carimbo e assinatura do(a) Funcionário e da Faculdade

