
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

OBSERVAÇÕES:  

 

• Não será aceito Formulário de Solicitação de Créditos Escolares com validade superior a 30 dias da 

data de emissão, com preenchimento incompleto, que não contenha o carimbo da Instituição de 

Ensino ou que não contenha as devidas assinaturas; 

• Não será aceita Declaração de Matrícula com validade superior a 30 dias da data de emissão, com 

preenchimento incompleto, manuscrita, que não esteja impressa em papel com timbre da Instituição 

ou que não contenha a assinatura do(a) Diretor(a) / Representante Legal da Instituição de Ensino; 

• Não será aceita Grade Curricular do Curso com validade superior a 30 dias da data de emissão, com 

preenchimento incompleto, manuscrita, que não esteja impressa em papel com timbre da Instituição, 

que não contenha o carimbo ou que não contenha a assinatura do(a) Diretor(a) / Representante Legal 

da Instituição de Ensino; 

• O carimbo e a assinatura do(a) Diretor(a) / Representante Legal da Instituição de Ensino, exigidos 

no Formulário de Solicitação de Créditos, na Declaração de Matrícula e na Grande Curricular do Curso 

poderão ser substituídas por assinatura ou certificação eletrônica; 

• A concessão do crédito escolar trata-se de um benefício pessoal e intransferível, devendo ser 

utilizado exclusivamente para frequentar as disciplinas curriculares obrigatórias, ministradas em sala 

de aula; 

• A utilização do benefício é restrita ao percurso de ida e volta entre a residência do(a) aluno(a) e a 

Instituição de Ensino. A distância entre a residência e Instituição de Ensino deverá ser igual ou 

superior a 1,5 Km; 

• Aluno(a) deve estar presente para a digitalização da foto na Loja de Créditos, sito à Rua Quintino 

Bocaiúva, n° 351. Atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 08h00 às 17h00; 

• O não preenchimento de algum item exigido não permite o cadastramento do(a) aluno(a) para a 

concessão do benefício; 

• Informações falsas estarão sujeitas às penalidades previstas nos Artigos 296 a 301 do Código Penal. 


