
ANEXO A 

FICHA DE INSCRIÇÃO - PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA A 

MODALIDADE RESIDENTE – Edital CAPES 1/2020 

  

Eu 

______________________________________________________________________

___, matrícula UTFPR código nº ______________________, estudante regularmente 

matriculado do curso de Licenciatura em Biologia do Câmpus Dois Vizinhos venho por 

desta solicitar a minha inscrição para SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA - EDITAL CAPES 01/2020 NA 

MODALIDADE RESIDENTE PARA A COMPONENTE CURRICULAR BIOLOGIA 

- Câmpus DOIS VIZINHOS, Edital 009/2021 – DIRGRAD/DIRGE-DV. 

Os meus dados são: 

Item Sua informação Item Sua informação 

Nacionalidade   
Ingresso no curso 

(semestre/ano) 
  

e-mail   
Período (de acordo 

com o SA) 
  

CPF   CR   

RG   
Carga horária 

concluída (a) 
  

Telefone para 

contato 
      

Data de 

nascimento 
      

Assinale os requisitos atendidos (item 4). 

(     ) Sou brasileiro ou possuo visto de permanência definitivo. 

(     ) Estou em dia com as obrigações eleitorais, para brasileiros. 

(     ) Estou em dia com as obrigações militares, para brasileiros. 

(     ) Estou apto a iniciar as atividades relativas ao subprojeto tão logo seja convocado. 

   

Assinatura do candidato:____________________________________________ 

   

Local e data: _______________________________________________________ 



  

  

ANEXO B 

DECLARAÇÃO - PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA A 

MODALIDADE RESIDENTE – Edital CAPES 1/2020 

Eu, 

______________________________________________________________________

__, matrícula UTFPR nº __________________, estudante regularmente matriculado(a) 

no _____ período do Curso de Licenciatura em __________________ no Câmpus 

___________, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, declaro para os devidos 

fins que, a partir da convocação, não acumularei qualquer outro tipo de bolsa da UTFPR, 

ou bolsa vinculada a programas financiados pela CAPES, FINEP ou CNPq ou por 

qualquer agência de fomento ou de Instituição Pública, exceto estágio remunerado e 

auxílio assistencial. 

Assinale as declarações abaixo que: 

(     ) Declaro, ainda, de que não possuo relação de parentesco em linha reta, colateral ou 

por afinidade de até 3º grau com os professores orientadores do subprojeto da componente 

curricular Biologia do Câmpus Dois Vizinhos. 

(    ) Declaro, ainda, ter condições de cumprir, no mínimo, um módulo de 138 horas do 

programa de Residência Pedagógica, conforme as etapas previstas no inciso IX do item 

3 deste      edital, que trata das atribuições do estudante selecionado para o programa de 

Residência Pedagógica. 

  

________________, _____________________de 2021. 

  

__________________________________________________ 

Assinatura do(a)  estudante 

 


