
 
REQUERIMENTO  

Bolsa Família TECPUC - *2 ou mais integrantes*  
 

 Pela condição de sermos em 2 (dois) ou mais integrantes da mesma 

família matriculados concomitantemente no TECPUC e ou PUCPR, a 

saber:  
 

1- Nome:____________________________CPF___________________ 
Curso:_________________________________Código do Aluno:___________ 
Semestre de ingresso:     1°(   )   2º(   )               Ano:________ 
 

2- Nome:____________________________CPF___________________ 
Curso:_________________________________Código do Aluno:___________ 
Semestre de ingresso:     1°(   )   2º(   )               Ano:________ 
 

3- Nome:____________________________CPF___________________ 
Curso:_________________________________Código do Aluno:___________ 
Semestre de ingresso:     1°(   )   2º(   )               Ano:________ 
 

4- Nome:____________________________CPF___________________ 
Curso:_________________________________Código do Aluno:___________ 
Semestre de ingresso:     1°(   )   2º(   )               Ano:________ 
 
 Solicitamos desconto de 10% (dez por cento) nas parcelas do curso a 

partir do 2º integrante. Sendo assim, em caso de deferimento, o desconto incidirá 

a partir do segundo membro da mesma família e assim sucessivamente.  

 
Curitiba, ____ de _______________ de 20___. 

 
 

____________________________________ 
Assinatura do Requerente 

 

Atenção: 
1- O desconto é válido para irmãos, esposo(a), pai/filho e mãe/filho que estudem no 
TECPUC ou PUCPR; 
2- O desconto não incide sobre a matrícula e rematrícula e é válido apenas para o valor 
da parcela do curso; 
3- O desconto será lançado a partir da realização do protocolo do presente 
requerimento, não sendo retroativo às parcelas vencidas e é intransferível e será 
lançado a partir do 2º integrante;  
4- É necessário a renovação semestral do benefício;    
5- Em caso de trancamento da matrícula, na reabertura o aluno deverá protocolar novo 
requerimento.  
6- Para a concessão do desconto, os integrantes do grupo familiar matriculados não 
poderão ter nenhum outro benefício institucional ou Prouni/Pronatec;  
 

Documentos a serem anexados a este requerimento: 1- Declaração de Matrícula 
caso estude na PUCPR constando que não possui nenhum benefício institucional ou 
Prouni/Pronatec; 2- No caso de irmãos, pai/filho ou mãe/filho, apresentar fotocópia do 
RG ou da certidão de nascimento; 2.1- No caso de e cônjuges apresentar fotocópia da 
certidão de casamento ou da certidão de união estável; 


