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FORMULÁRIO DE DENÚNCIA - Versão 1.0 

O formulário deverá ser entregue por escrito à ASSAE, NUSSAE ou encaminhado (via e-mail). Caso a pessoa não queria se identificar na entrega, ela poderá despachar via 

protocolo o formulário dentro de envelope e escrito somente: P/ASSAE, Assunto: Formulário de Denúncia. Basta avisar a funcionária do Setor de Protocolo que esta 

modalidade de envio de documento dispensa a necessidade de remetente identificado. O formulário de denúncia serve tanto para informar situação de aluno bolsista como 

para quem simplesmente fez o requerimento das bolsas estudantis. 

O ato de denunciar não gera automaticamente cancelamento de Bolsa de Assistência Estudantil, só subsidiará o Serviço Social a proceder com levantamento investigatório das 

informações que poderá culminar ou não em cancelamento da bolsa por razões tecnicamente justificáveis e comprovadas. A denúncia deve ser estimulada porque sabe-se que 

as pessoas podem omitir informações sociais para se beneficiar no processo seletivo, e quando a denúncia é bem formulada e procedente, haverá um remanejamento da Bolsa 

ao próximo candidato da lista, isso sim podemos chamar de justiça social. As denúncias improcedentes serão descartadas, até que se apresentem novas provas. 

Solicito ao Assistente Social que faça uma reavaliação da situação socioeconômica do(s) seguinte(s) discente(s): 

 

Nome (s) do (s) Aluno(s):__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Curso (s): ______________________________________________________________________ 

Que tenha (m) a (s) seguinte (s) Bolsa (s):   ( ) Bolsa Alimentação  ( ) Bolsa Moradia    

(   )   Bolsa Permanência    (   ) não sabe informar    ( ) O aluno ainda não tem, mais está requerendo a Bolsa. 

JUSTIFICATIVA (não obrigatório): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________. 

(Utilize o verso da folha, caso ultrapasse o número de linhas escritas) 

 

 

Jataí, ____/____/___. 


