
PRÉ-MATRÍCULA -VETERANOS 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal de Goiás

Pró-Reitoria de Graduação
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE

                                                                                 

Sr Prof. Dr Alcir Horácio da Silva 
Diretor do CEPAE/PROGRAD/UFG                                           

Para uso da secretaria
(   ) Educação Infantil            (   )Ensino Médio
(   )Ensino Fundamental
Ano letivo_______________________
Ano/série/Grupo ______ 
Turma_____________
Matrícula nº______________________

Eu,______________________________________________________________________ venho expor o interesse que
o (a) aluno (a) abaixo cadastrado (a) continue os estudos neste Centro de Ensino para o próximo ano letivo.

Goiânia, ____ de_________________de 20____.

__________________________________________________________
Assinatura do Responsável   (pai, mãe, responsável legal ou o aluno se maior de 18 anos).

Conferir:

APM (Carimbo) Biblioteca (assinatura e carimbo)

DADOS DO ALUNO

Nome completo:________________________________________________________Série/ano que está cursando______

Data de nascimento:____/____/______   Natural de:_________________________________________  UF:___________

CPF:______________________                                      Cor: (   ) Branca        (   ) Parda        (   ) Negra
Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino                                        (   ) Vermelha   (   ) Amarela    (   ) Outra           
Nome do Pai:________________________________________________________________________________________

Nome da mãe:_______________________________________________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________________________________N°:__________

Complemento:________________________________________________Setor/Bairro:____________________________

Cidade:_______________________________  Estado:__________________________  CEP:_______________-_______

Telefone Residencial:____________________________________ Recado (urgência):_____________________________

Celular: (Pai)______________________________________________ (Mãe)_____________________________________

Local de Trabalho do Pai:_______________________________________________________Telefone: ______________

Local de Trabalho da Mãe:_________________________________________________Telefone:____________________

E-mail do Responsável:________________________________________________________________________

E-mail do aluno:_____________________________________________________________________________________

O aluno é tem necessidades educacionais especiais?   (   ) Não (   ) Sim   se sim, qual?
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CEPAE: ARTICULAÇÃO ENTRE ENSINO E PESQUISA

O  Centro  de  Ensino  e  Pesquisa  Aplicada  à  Educação  (CEPAE),  da  Universidade  Federal  de  Goiás,

constitui-se  como  uma  unidade  especial  que  se  dedica  ao  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão,  tal  como consta  no  seu

Regimento (Disponível em: http://www.cepae.ufg.br/).

Esta  escola  se  caracteriza  como  “um  centro  de  ensino  experimental,  público  e  gratuito”,  o  ensino

ministrado no  CEPAE associa-se  intimamente  com a  pesquisa  na  área  da  educação.  Os  alunos  aqui  matriculados

tornam-se participantes  pesquisados ou sujeitos  preferenciais  de  pesquisas  realizadas  por  docentes  do CEPAE,  das

demais unidades da UFG ou de outras instituições de ensino superior.

Toda  e  qualquer  investigação  científica  desenvolvida  neste  Centro  segue  os  princípios  e  diretrizes

propostos pelo CONEP (Conselho Nacional de Pesquisa Ética) que normatiza as práticas de pesquisa que envolvam

seres humanos, de maneira a respeitar os princípios éticos e manter a dignidade humana, resguardando a integridade

física, psíquica, moral, social, cultural e espiritual do sujeito pesquisado, conforme previsto na Resolução n. 196/96 do

CONEP. Toda pequisa envolvendo seres humanos no CEPAE/UFG será submetida à apreciação do Comitê de Ética

desta Universidade e só será realizada após a aprovação nesta instância.

O respeito à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após consentimento livre e esclarecido

dos sujeitos que por si e/ou seus representantes legais manifestem sua anuência à participação voluntária na pesquisa. O

pesquisador  redige  um  “Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido”  com  explicações  pormenorizadas  sobre  a

investigação a ser realizada e sobre as implicações da participação dos sujeitos. Como os alunos do CEPAE são crianças

e adolescentes, esse documento deverá ser assinado por seus representantes legais.

TERMO DE CIÊNCIA

Estou ciente que o CEPAE se constitui em um Centro de Ensino e Pesquisa e que meu(minha) filho(a)

poderá vir  a ser  sujeito de pesquisas aqui  realizadas,  me comprometo a cumprir  todas as normas que constam no

regimento  interno  da  unidade,  bem  como  das  resoluções  para  fins  específicos.  (Disponível  em:

http://www.cepae.ufg.br/)

Ass. ______________________________________________________ Goiânia_____/______/______
                            Assinatura do Responsável

         (pai, mãe, responsável legal ou o aluno se maior de 18 anos)



PRÉ-MATRÍCULA -VETERANOS 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal de Goiás

Pró-Reitoria de Graduação
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE

                                                                                 

TERMO DE CIÊNCIA – ENSINO MÉDIO

Eu  _________________________________________________responsável  pelo  (a)  aluno

(a)_________________________________________________________________, matriculado(a) na _____

série do Ensino Médio, declaro ter ciência de que  se o (a) mesmo (a) não cumprir integralmente as 192

(cento e noventa e duas) horas em disciplinas eletivas no período vespertino e o Trabalho de Conclusão

do Ensino Médio (TCEM) não receberá o diploma de conclusão do Ensino Médio, até que regularize sua

situação, mesmo que tenha conseguido aprovação nas disciplinas do Núcleo Básico (do período matutino).

Goiânia, ______ de ________________ de 20_____.

_________________________________________
Assinatura do Responsável

(pai, mãe, responsável legal ou o aluno se maior de 18 anos)



Ministério da Educação

Universidade Federal de Goiás

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação

Setor de Desenvolvimento de Ações Pedagógicas

LEVANTAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Nome do(a) estudante: ______________________________________________________________________________

Data de Nascimento: _____/_____/_______  Ge�nero:   (  ) Feminino  (  ) Masculino

Se�rie cursada em 2019: _________________     Turma: _______

Tem irma!os(a! s) Sim (  ) Na!o (  ) Quantos?_________

Tem irma!o(a! ) que estuda no CEPAE? Sim (  ) Na!o (  )

Se sim, qual o nome e turma? _______________________________________________________________________

Quem mora na casa? _________________________________________________________________________________

Renda familiar:

(   ) menos de 1 sala� rio mí�nimo 

(   ) de 1 a 3 sala� rios mí�nimos 

(   ) de 3 a 5 sala� rios mí�nimos

(   ) de 5 a 8  sala� rios mí�nimos

(   ) de 8 a 10 sala� rios mí�nimos

(   ) mais de 10  sala� rios mí�nimos

Possui plano de sau� de: Sim (  ) Na!o (  )     Se tiver, qual: __________________________

II – RESPONSÁVEIS:

Nome: ____________________________________________________________________________ Idade: ______________  

Grau de parentesco com a/o estudante:_____________________________________________________________

Profissa!o: _________________________________________________ Telefone: _________________________________

Hora� rio de trabalho: __________________________________

Escolaridade:

Ensino Fundamental – completo (  ) incompleto (  )

Ensino Me�dio – completo (  ) incompleto (  )

Ensino Superior – completo (  ) incompleto (  )

Nome: ____________________________________________________________________________ Idade: ______________  

Grau de parentesco com a/o estudante:___________________________________________________________

Profissa!o: _________________________________________________ Telefone: _________________________________
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Hora� rio de trabalho: __________________________________

Escolaridade:

Ensino Fundamental - completo (  ) incompleto (  )

Ensino Me�dio – completo(  ) incompleto(  )

Ensino Superior – completo(  ) incompleto(  )

III – ROTINA DO(A) ESTUDANTE:

Ha�  acompanhamento das atividades escolares? Sim (  ) Na!o (  )

Em caso afirmativo, quem realiza o acompanhamento?  

__________________________________________

Como e�  a rotina de estudos? Em que local sa!o feitos os estudos? Em quais hora� rios?

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Como  as/os  responsa�veis  lidam  quando  as/os  filhas/filhos  na!o  seguem  as  regras

estabelecidas?

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

IV – DESENVOLVIMENTO DA(O) ESTUDANTE

O(a) estudante apresenta algum tipo de dificuldade de aprendizagem? (  ) Sim (  ) Na!o

Especifique:_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

O(a) estudante apresenta facilidade/interesse por alguma a� rea especí�fica? Se sim, qual(is)?

____________________________________________________________________________________________________

O(a) estudante apresenta algum tipo de necessidade educacional especial diagnosticada por

um profissional?

Sim (  ) Na!o (  ).  Em caso afirmativo, assinale qual(is):

(   ) Deficie�ncia intelectual (mental)

(   ) Sí�ndrome de Down 

(   ) Deficie�ncia fí�sica

(   ) Cegueira
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(   ) Baixa visa!o

(   ) Surdez

(   ) Baixa audiça!o

(   ) Transtorno do Espectro Autista 

(   ) TDAH

( ) Dislexia 

(   ) Altas habilidades. AA rea: ____________________________________________________

(   ) Outros. Especifique_________________________________________________________

O(a) aluno(a) apresenta algum problema de sau� de? Sim (  ) Na!o (  ).  Em caso afirmativo,

informe qual(is): ______________________________________________________________________________________

Faz uso de medicamentos?   (   ) Sim   (   ) Na!o.  Em caso afirmativo, qual(is)? 

____________________________________________________________________________________________________________

Faz acompanhamento regular com algum profissional?  (   ) Sim   (   ) Na!o. Em caso afirmativo,

informe a especialidade: _______________________________________________________________________________

Use  este  espaço  caso  tenha  outras  informaço! es  ou  orientaço! es  que  ache  necessa� rio

acrescentar: ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Goia�nia,_____ de _________________ de _______

Autorizo que as informaço! es descritas na ficha sejam utilizadas por profissionais deste centro

de ensino.

Assinatura da/do responsa�vel:______________________________________________________________________

Setor de Desenvolvimento de Ações Pedagógicas



 

QUESTIONÁRIO SOBRE ALIMENTAÇÃO – 
 6º ao 9º  ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

1º  ao 3º ANO DO ENSINO MÉDIO  

Prezado(a) família,  

Esse questionário se destina a conhecer alguns hábitos de alimentação dos alunos do Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE UFG). Peço sua colaboração para responder as informações 
referentes à seu(sua) filho ou adolescente sob sua responsabilidade, pois estes dados serão utilizados para 
direcionar as ações do Serviço de Nutrição do CEPAE/UFG. 
 
Atenciosamente,  

Simoni Urbano da Silva 
Nutricionista do CEPAE/UFG 

CRN-1  5993 

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) ADOLESCENTE E DO(A) RESPONSÁVEL 

Nome do(a) adolescente: 
 

Nome do(a) responsável pelo preenchimento:  
 

Data de nascimento do(a) adolescente:  
_____/_____/_____ 

Em 2020 o(a) adolescente será matriculada no:              
Ano: _____    Turma: _____ 

Qual O SEU grau de parentesco com o(a) adolescente?  
(    ) Pai       (   ) Mãe      (    ) Avô/Avó        (   )Outro: _________________________ 

2. DADOS DO(A) ALUNO(A) 
As informações abaixo são referentes ao adolescente sob sua responsabilidade, matriculado(a) no 
CEPAE/UFG.  

Algum médico lhe disse que seu(sua) filho(a) ou adolescente sob sua responsabilidade tem algum dos 
problemas de saúde listados abaixo:  

• Diabetes ou açúcar alto no sangue                                 (   ) sim   (   ) não   (   ) Não sei 

• Hipertensão/Pressão Alta                                                (   ) sim   (   ) não   (   ) Não sei 

• Colesterol alto, triglicérides alto ou gordura no sangue  (   ) sim  (   ) não    (   ) Não sei 

• Ansiedade ou depressão                                                 (   ) sim  (   ) não    (   ) Não sei 

• Outros: __________________________________ 
 

Algum médico lhe disse que seu(sua) filho(a) ou adolescente sob sua responsabilidade  tem alguma 
intolerância ou alergia alimentar*? 

 (   ) Sim   (   ) Não     (   ) Não sei 
Se sim qual (is) alimentos NÃO são permitidos? 
 
 
 
*Observação: casos diagnosticados de alergias ou intolerâncias alimentares devem ser comunicados por 
escrito ao Serviço de Nutrição do CEPAE, com entrega de relatório médico listando os alimentos restritos.  

Seu(sua) filho(a) ou adolescente sob sua responsabilidade  tem alguma restrição alimentar por outro motivo 
que são seja diagnóstico médico (exemplo: motivos religiosos, filosóficos ou culturais)?  

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei 
Se sim qual (is) alimentos NÃO são permitidos? 
 
 
 

Antes de vir para o CEPAE, o seu filho(a) ou criança sob sua responsabilidade toma café da manhã? 
(     ) Sim, todos os dias                                                   (    ) Não 
(     ) Sim,   às vezes                                                        (    ) Não sei  
(     ) Sim, raramente  

 

Obrigada! 


