
 
 

 

                                            FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO  
                               ALOJAMENTO EMERGENCIAL PÓS–GRADUAÇÃO  

 
                              

IDENTIFICAÇÃO 

Nome Completo: _________________________________________________________________________________                          

Sexo: �  F �  M Idade: ______  Est. Civil: ______________ CPF: ________________________   RG: ________________ 

Nome do pai: _______________________________________________________________________________________ 

Nome da mãe: ______________________________________________________________________________________ 

Nome do (a) cônjuge:  _______________________________________________________________________________ 

Endereço da família: ___________________________________________________________________ nº ___________ 

Complemento (apto/casa) _____________ Bairro: _________________________ Cidade: _________________________                                   

Estado: ________________________ País: _______________________CEP: ___________________________________                                  

Telefone para contato: (  )____________________ rec. com: ______________ celular: (  ) _____________________   

Seu endereço atual: __________________________________________________________________________________                                       

Complemento (apto/casa) _____________ Bairro: _________________________ Cidade: _________________________                                   

Estado: ________________________ País: _______________________ CEP: ___________________________________                                  

Telefone para contato: (  ) _____________________ rec. com: __________________ celular: (  )  __________________              

E-mails: ____________________________________________________________________________________________ 

DADOS ACADÊMICOS 

Número USP: ______________________           Nível: �  mestrado �  doutorado                                                             

Curso: _______________________________________________________________________________________________ 

   Unidade na qual está matriculado: ___________________________________________  Ano de ingresso: ______________                                

Fase atual do trabalho acadêmico: �  Cumprindo créditos      �  Experimental/pesquisa (Campus Butantã)   

�   Experimental/pesquisa (outro Local)       �  Redação final  

Apenas para alunos de doutorado:  Instituição onde cursou o mestrado: _________________________________________ 

Início _____/ ______/______.       Término _____/ ______/ _______.   

 

 

 

 



 
 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Indique a quilometragem correspondente entre seu local de procedência e USP:  _________________km 

 

Para locomover-se do seu endereço atual até a Universidade que meio de transporte você utiliza? 

 �  A pé, carona ou bicicleta       �  Carro ou moto       �  Transporte coletivo (ônibus, trem, ônibus fretado) 

Como você se mantém? 

�  Bolsa  Qual ?________________   R$________________     Início ____/____/____     Término ____/____/____     

�  Monitoria/Estágio  R$ ____________________    �  Salário (trabalho com vínculo empregatício)  R$ ___________________                           

�  Reservas (verbas rescisórias, poupança) Valor total: R$______________�  Trabalho informal (bicos)  R$________________  

�  Auxílio recebido da familia R$ ___________________ �  Outros R$ ______________      

Especifique____________________________ 

Você mora atualmente:  �  CRUSP (morador atual da graduação/ Hóspede regular)      �  Quarto alugado (renda própria)  

�  Quarto alugado (renda familiar)      �  Local cedido (parentes/amigos)   �  Com família/cônjuge   

Você tem alguma doença e/ou é portador de alguma necessidade especial que interfira na sua rotina acadêmica?   

�  Não   �  Sim.  Qual? ___________________________________________________________________________________ 

A casa onde a sua família mora é:  �  Alugada     �  Financiada     �  Cedida     �  Própria  

Sua família e/ou você possui carros/motos?   

�   não   �   sim.  Especifique modelo(s) e ano(s)  _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Preencha o quadro abaixo mesmo sendo independente financeiramente de sua família : 

 

Componente/Parentesco Idade Estado Civil Escolaridade Profissão  Reside  

com a família? 

(sim ou não)  

Renda  

Líquida (R$) 

Contribui na  

renda familiar  

(sim ou não) 

Qual valor? 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Observações:  ___________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Informe a renda familiar e o número de pessoas mantidas com ela; ou renda individual, caso seja independente. 

Renda Familiar: R$ _________________              Nº. de pessoas : ____________     

Renda Individual: R$ _________________         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para uso do Serviço Social: 

RPC R$ 



 
 

 

Justifique sua necessidade de alojamento na Universidade 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Apresentar cópia dos seguintes documentos: Comprovante de Matrícula, declaração da sua Unidade 

constando que não possui bolsa, RG, renda do aluno e familiares, comprovante de endereço de 

procedência (família) e residência atual. 

IMPORTANTE:  

1. O Serviço Social alerta que no caso de falsificação de documentos, falseamento ou omissão de dados para obtenção dos 

apoios, o aluno poderá ser desclassificado do processo seletivo. 

2. Situações informadas e não comprovadas com os documentos não serão consideradas.    

 

Data: ______/______/______ 

Assinatura: _______________________________  

 

Observações Serviço Social: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 


