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ANEXO V - FORMULÁRIO PARA HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES 
 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Nome Completo: ______________________________________ 

1.2 Curso: __________________________________ 

1.3 Campus: ________________________________ 

 

2. DADOS PARA HOMOLOGAÇÃO DA CANDIDATURA DO ESTUDANTE 

REQUISITOS DO ESTUDANTE SIM NÃO 

a) estar regularmente matriculado em um dos cursos superiores de tecnologia ou técnico subsequente 
do IFRS 

  

b) ter no mínimo 18 anos e, no máximo 30 anos até a data da viagem 
  

c) dispor de um coeficiente de rendimento acadêmico de, no mínimo, 7 pontos ou equivalente no 
momento da candidatura 

  

e) cumprir com os critérios e prazos estabelecidos neste edital. 
  

DOCUMENTAÇÃO SUBMETIDA/ENTREGUE NOS PRAZOS ESTABELECIDOS SIM NÃO 

a) formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo I)  
  

b) cópia da carteira de identidade nacional (RG) do(a) candidato(a) 
  

c) histórico escolar atualizado, contendo o coeficiente de rendimento do estudante   

e) comprovante de matrícula emitido pelo Setor de Registros Escolares do campus   

f) cópia do currículo cadastrado na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq) e atualizado a menos de 30 dias, contendo a comprovação, com carga horária, de 

participação como bolsista e/ou voluntário em projetos de pesquisa, ensino e extensão.  

  

g) carta de intenções do(a) candidato(a), assinada,  em inglês (Anexo II)   

h) termo de compromisso no qual o(a) estudante se compromete a divulgar sua experiência à 

comunidade acadêmica através de um relatório final e de apresentação em um evento público como 

palestra, oficina ou seminário (Anexo III) 

  

i) formulário de consentimento de liberação de uso de informações e imagens (Anexo IV) 
  

 

3. HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA 

 Homologada 

 Não homologada. 

De acordo com o Edital IFRS nº XX/2018, o candidato não atende o(s) seguinte(s) item(ns): 

_____________________________________________________________ 

Bento Gonçalves, ___ /07/2018. 
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Nome: _______________________________    Assinatura: __________________________ 

Nome: _______________________________    Assinatura: __________________________ 

Nome: _______________________________    Assinatura: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


