
ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO PROGRAMA ALUNOS 

CONECTADOS (RECEBIMENTO DE CHIP COM PLANO DE INTERNET EM SUBSTITUIÇÃO AO 

AUXÍLIO FINANCEIRO PERMANÊNCIA CONECTIVIDADE) 

Eu, ________________________________________________________ participante do     

PROGRAMA PERMANÊNCIA – CONECTIVIDADE, inscrito(a) no RG sob o         

nº____________________________, expedido pelo (a) _________________________, CPF      

nº ___________________________, residente e domiciliado (a) na       

__________________________________________________________(endereço), cidade  

________________ CEP______________, UF_____, DECLARO, nos termos da Lei 7.115, de          

29 de agosto de 1983* junto à instituição de ensino IFG/Câmpus Anápolis, que a              

disponibilização de chip com plano de internet móvel, em substituição ao recebimento do             

auxílio financeiro do programa Permanência Conectividade, não atende a necessidade de           

acesso à internet para acompanhar atividades escolares durante período de ensino           

emergencial remoto, pois (assinale uma ou mais alternativas): 

( ) Região que resido e acesso as atividades escolares não conta com cobertura de              

rede de telefonia móvel (sem acesso a celular e internet móvel); 

( ) Máquina que utilizo para realizar atividades escolares não conta com entrada para             

chip com plano de internet móvel nem com recurso que permita receber sinal de internet               

via rede sem fio (Wi-Fi) transmitida (“roteada”) a partir meu telefone celular (smartphone); 

( ) Outro motivo: _________________________________________________________     

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Neste mesmo ato, comprometo-me a comunicar à instituição de ensino acima mencionada,            

qualquer alteração referente às informações prestadas nesta declaração e apresentar a           

respectiva documentação comprobatória, se assim solicitada. 

Nos termos da Lei nº 7.115/83*, que dispõe sobre a prova documental, DECLARO             

verdadeiras todas as informações prestadas, bem como estar ciente de que a falsidade das              



declarações firmadas ensejará a responsabilização legal prevista no art. 15, §1º, da Lei nº              

12.101/2009** e Decreto nº 8.242/2014, sem prejuízo da sanção penal aplicável ao crime             

de falsidade ideológica, de acordo com o art. 299 do Código Penal***, além de acarretar o                

imediato cancelamento do auxílio ofertado em razão do Programa de Auxílio Financeiro            

Estudantil destinado a estudante em situação de vulnerabilidade social. 

  

Anápolis-GO, ______ de ___________________de ______________. 

 _________________________________________________________________________ 

(Assinatura do Candidato/Responsável Legal) 

 


