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ANEXO II 
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) ser cidadão brasileiro nato ou naturalizado apto para possuir passaporte válido emitido no Brasil;   

b) estar regularmente matriculado em um dos cursos superiores de graduação do IFRS descrito no item 
3.1 alínea ‘b’;   

  

c) ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos até a data da viagem;   

d) cumprir com os critérios e prazos estabelecidos neste edital e as disposições do PIMEI;   

e) aceitar custear quaisquer despesas não cobertas pela bolsa; e,   

f) não ter participado anteriormente de qualquer programa de estudos nos Estados Unidos;   

g) estar apto a receber um visto J-1 dos EUA e para manter esse status;   

h) comprometer-se a retornar ao seu país de origem após a conclusão do programa e satisfazer o requisito 
de residência de dois anos do visto J;  

  

i) poder iniciar o programa de intercâmbio acadêmico nos Estados Unidos em julho de 2021;    

DOCUMENTAÇÃO SUBMETIDA/ENTREGUE NOS PRAZOS ESTABELECIDOS SIM NÃO 

a) formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado (Anexo II);   

b) cópia da carteira de identidade (RG);   

c) termo de compromisso devidamente assinado (Anexo III);   

d) comprovante de matrícula emitido pelo Setor de Registros Acadêmicos do campus;   

e) histórico escolar atualizado, contendo:   

e.1) a carga horária dos componentes curriculares integralizados com aprovação;   

e. 2) a carga horária dos componentes curriculares em curso com data prevista para término; e,   

e.3) a carga horária total do curso.   

f) cópia do currículo cadastrado na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e atualizado a menos de 30 (trinta) dias. 

  

g) Carta de Intenções conforme descrito no item 7.3   

h) cópia de resultado de teste de proficiência em inglês TOEFL ITP com pontuação mínima de 400;   

i) Formulário de liberação de informações pessoais e imagens. (Anexo V)   

3. HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

☐ Homologada 

☐ Não homologada. De acordo com o Edital IFRS nº 001/2021 –, o candidato não atende o(s) seguinte(s) item(ns): 

____________________________________________________________________________________. 

 _____________________, ___ /___/2021. 

Nome: _______________________________    Assinatura: __________________________ 

Nome: _______________________________    Assinatura: __________________________ 

Nome: _______________________________    Assinatura: __________________________ 

 

 

 


