
 
 

Ficha de inscrição para solicitação 
de Bolsas Institucionais – 2022 

 

Neste formulário são coletadas algumas informações para a Comissão de Bolsas analisar 
quem receberá as bolsas institucionais disponíveis e em qual ordem. Leia atentamente 
o formulário e encaminhe os documentos comprovando sua solicitação. Se surgir 
alguma dúvida, contate a secretaria do PPGCom. 

 

1. Dados de perfil: 

 

Nome: ............................................................................................ 

Celular: (...).................................... 

E-Mail acadêmico: ..................................................................................... 

E-Mail pessoal: .......................................................................................... 

Endereço residencial: ................................................................................ 

.................................................................................................................... 

Endereço profissional: ............................................................................... 

.................................................................................................................... 

Estado Civil: ................................................................................................ 

Endereço do Currículo Lattes: .................................................................... 

 

 

2. Dados do curso: 

 

Qual o seu curso no PPGCom? 

(  )Mestrado  

(  )Doutorado 

 

Você está ingressando neste semestre no PPGCom?  

(  )Sim! Salte para a seção nº3. 

(  )Não! Continue abaixo. 

 

Você ingressou em: ......................................................... 

Seu orientador(a) é: ................................................................................. 



 
 

 

3. Dados profissionais 

 

Qual sua atuação profissional? ................................................................. 

 

Você tem vínculo empregatício? 

(  )Sim. Qual forma? .................................................................................. 

(  )Não. Pule para a seção nº4. 

 

Onde você trabalha? ................................................................................. 

 

A empresa tem interesse que você curse uma pós-graduação? 

(  )Sim. 

(  )Não. Pule para a seção nº4. 

 

Como este apoio se concretiza? Indique uma das opções abaixo.  

 (  )Pagamento total do curso 

 (  )Pagamento parcial do curso 

 (  )Bolsa para funcionários da empresa/instituição 

 (  )Liberação parcial de horário para estudo 

 (  )Liberação total de horário para estudo 

 (  )Outra maneira? Qual? ........................................................................... 

 

 

4. Dados financeiros  

 

Qual(is) sua(s) fonte(s) de receita mensal? ............................................... 

 

Em valores, qual sua receita mensal? R$.................................................... 

 
  



 
 

Em sua residência, você responde por qual parte das despesas?  

(  )por 100% 

(  )de 75% a 99% 

(  )de 50% a 74% 

(  )de 25% a 49% 

(  )de 1% a 24% 

(  )não contribuo com o pagamento de despesas 

 

 

5. Dados de Produção Intelectual e Desempenho Acadêmico 

 

Preencha os itens abaixo, quando se aplica, utilizando as informações contidas no 
Currículo Lattes dos últimos dois anos. Siga as orientações do Guia para análise e 
avaliação de Concessão e Manutenção de Bolsas Institucionais - Ano 2022. 

 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

- 

- 

- 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E GRUPOS DE PESQUISA 

- 

- 

- 

 

 

PRODUÇÃO TÉCNICA E/OU ARTÍSTICA 

- 

- 

- 

 
  



 
 

 

ATIVIDADES DE APOIO AO PPGCOM 

- 

- 

- 

 

 

DEMAIS ATIVIDADES RELEVANTES NÃO PREVISTAS NO GUIA 

- 

- 

-  

 

 

6. Escreva uma justificativa para seu pedido de bolsa. Use até cinco linhas. 

 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 

(  ) Declaro que as informações acima prestadas, pendentes de comprovação 
documental, são verdadeiras e meu contexto atual impede o pagamento das 
mensalidades do curso sem auxílio de bolsa. Em caso de mudanças de condições, 
comprometo-me a informar imediatamente ao PPGCom. 

 

 

Data: ___/___/___ 

 

Assinatura do(a) aluno(a): ______________________________ 

 
  



 
 

 

OBSERVAÇÃO:  

Lembramos que, após a publicação da lista de prováveis bolsistas, será necessário 
enviar os seguintes documentos para a devida comprovação das informações 
indicadas nesta ficha: 

 Currículo Lattes documentado dos últimos dois anos, 

 Anuência do orientador (apenas para alunos que já estão no PPGCom), 

 Imposto de Renda do último exercício, 

 Comprovação de vínculo empregatício ou Certificado de Condição de 
Microempreendedor Individual (CCME) (se for o caso), 

 Carta da atual empresa/instituição comprovando o apoio para a realização 
do curso (se for o caso). 


