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REQUERIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E 

PARA NOVA VIA DA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 
 

 
 Atualização cadastral sem confecção de identificação de usuário (neste  
 caso não é necessária a entrega de duas fotos, apenas uma, que será colada 

 ao lado). 
 

 Confecção de nova identificação de usuário em razão de vencimento da 
 validade da identificação anterior (a identificação antiga deve ser entregue). 

 
 Confecção de nova identificação de usuário por motivo de extravio da  
 identificação anterior. 

 

CURSO:                                    

 
RGA / SIAPE (Sem esta informação não é possível efetuar o cadastro do usuário. Escreva o número 

sem traços ou linhas):                               
 

 
 

NOME COMPLETO (Sem abreviações):                        

                              
                                        

NOVO Nº DE INSCRIÇÃO (preenchimento feito pela biblioteca):             

 

 

 

 

Foto 

3x4 

 

ATENÇÃO! Leia antes de preencher o formulário: 
 

1. Este requerimento deve ser preenchido com letra de forma.  

2. No ato de entrega deste requerimento, o usuário deverá trazer um comprovante de 
residência original, que lhe será devolvido após conferência dos dados. Deve trazer 
também DUAS fotos 3x4 recentes e idênticas entre si: uma delas será colada neste 
requerimento, enquanto a outra será utilizada na identificação do usuário (carteirinha). 

3. Se o usuário tiver o nome alterado, deve trazer algum comprovante de alteração 
expedido pelo Registro Civil, como uma Certidão de Casamento, por exemplo. O 
documento será devolvido no ato, após conferência do nome. 

4. Se o usuário for aluno e se a validade de sua identificação estiver vencida ou prestes a 
vencer, ele deverá anexar algum documento que comprove o semestre em que está 
matriculado. Este documento pode ser um Histórico Escolar, um Plano de Estudos, ou 
uma declaração simples expedida pelo Coordenador do Curso ou pela Secretaria 
Acadêmica. O acadêmico pode apresentar uma cópia simples, desde que traga o original 
consigo para conferência. 

5. Se o usuário for aluno com análise de currículo para aproveitamento de disciplinas, 
deverá ele anexar cópia do Plano de Estudos elaborado pela Coordenação do curso. 
Este documento ficará retido na biblioteca. 

6. Se o usuário for professor substituto, deverá trazer cópia do contrato firmado entre ele e 
a FUFMS e possíveis aditivos deste contrato para verificação da data de término do 
contrato. As cópias do contrato e dos aditivos serão devolvidas ao usuário de imediato. 
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ENDEREÇO:                                  

                         
                                        

 

NÚMERO:        APTO.:                       

 

BAIRRO:                                    

 

TELEFONES: (   )     -       (   )     -         

 
                                                                                        

CEP:      -     CIDADE:                      

                              
                    UNIDADE FEDERATIVA:       

 
 
ESTADO CIVIL:  ESCOLARIDADE:  

 

 Solteiro(a)  Divorciado(a)  Ensino fundamental   Ensino médio  

 Casado(a)  Viúvo(a)  Ensino superior   
      incompleto (o usuário  
     não atende mais ao curso)  

 Ensino superior  

 Desquitado(a)  Outros  

 
 
SEXO:         Feminino        Masculino 
 
 

E-MAIL:                                    

 
 
Três Lagoas, _______ de ________________________ de 20_______. 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do usuário 

 
 
 
 
 
 
 

Para uso da biblioteca: 

 

Eu, _____________________________________________________________________, declaro que recebi 

este requerimento em _____/_____/_____ e que conferi a data de término de contrato (em caso de inscrição 

de professor substituto), o endereço e os dados que motivaram a atualização. Declaro também que devolvi ao 

usuário todos os seus documentos pessoais, com exceção da cópia do comprovante do semestre em que o 

aluno está matriculado. 

Assinatura: ____________________________________________________________ 


