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 Papel Reciclado 

 

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 

 

 

 

ANEXO I  

 

Declaração de cessão de uso de serviço de internet  

 

 

Informações sobre o declarante: 

Nome:  

Relação com o estudante: ( ) vizinho / ( ) familiar/parente / ( ) outro 

CPF:  

Endereço:  

 

Declaro, para fins de prestação de contas de recebimento do Auxílio Emergencial de Inclusão 

Digital ofertado pelo IFPB Campus Guarabira ao estudante 

______________________________________________________________________,que o 

mesmo utiliza o serviço de internet banda larga contratado em meu nome e/ou em meu domicílio 

para realização das atividades referentes ao curso no qual está matriculado.  

Estou ciente de que as informações prestadas são de minha inteira responsabilidade, podendo ser 

consideradas verdadeiras para todos os efeitos legais cabíveis, e que se falsa for esta declaração, 

incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica). 

 

Local, Data. 

 

 

Assinatura do Declarante 

 


