
ANEXO II 

Ficha de inscrição; Declaração de bolsas; Termo de desistência de bolsas; Ficha de 
pontuação 

 

- FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome completo   

Data de Nasc.   

RG   

CPF   

Endereço   

Cidade   

CEP   

E-mail   

Celular   

 

Campus  

Curso  

 

Registro Acadêmico (RA)  

mes/ano de ingresso no curso  

Período em que encontra (conforme Histórico)  

  

_____________________, _____ de __________________ de 20____ 

 

 

___________________________________ 

Assinatura 

  



- DECLARAÇÃO DE BOLSAS (preencher e assinar caso não possua bolsa no ato da 
inscrição) 

 

Eu, ____________________________________________________, portador(a) do 
CPF __________________________ e do RG __________________________, 
estudante regularmente matriculado no ______ período do curso 
____________________________________________________ da UTFPR Campus 
__________________________, RA _______________, declaro não possuir vínculos ou 
bolsas de programas de fomento federais e/ou estaduais. 

 

_________________________, _____ de __________________ de 20____. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura 

  



- TERMO DE DESISTÊNCIA DE BOLSAS (preencher e assinar caso possua bolsa no ato 
da inscrição) 

 

Eu, ____________________________________________________, portador(a) do 
CPF __________________________ e do RG __________________________, 
estudante regularmente matriculado no ______ período do curso 
____________________________________________________ da UTFPR Campus 
__________________________, RA _______________, assumo o compromisso de 
desistir de quaisquer vínculos ou bolsas de programas de fomento federais e/ou 
estaduais no momento da participação da mobilidade internacional. 

 

 

_________________________, _____ de __________________ de 20____. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura 

  



- FICHA DE PONTUAÇÃO 

  

Nome completo: ________________________________________________________ 

 

1) Coeficiente de rendimento (CR) absoluto: 

Obs.: Como requisito observar o item 5.3 do edital: Possuir coeficiente de rendimento 
(CR) absoluto mínimo de 0,65 no ato da inscrição. 

CR Declarado (preencher) 
 
 
 

CR Declarado x 60 (preencher) 
 
 
 

CR Declarado x 60 homologado (não 
preencher) 
 
 
 

 
2) Atividades acadêmicas e profissionais: Atividades e pontuação que serão 
consideradas na avaliação do Currículo Lattes. Não serão computadas as atividades 
realizadas pelo estudante anteriormente ao seu ingresso na UTFPR. 

Atividade Pontuação 
Pontos 

declarados 
(preencher) 

Limite 
máximo 
(pontos) 

Pontos 
homologados 

pela banca 
(não preencher) 

Iniciação Científica, Tecnológica, 
Extensão, Ensino e/ou PET (PIBIC, PIBIT, 
PIBEX, Ações afirmativas, etc...) 

2 pontos por 
mês 

 48 pontos  

Monitoria Institucional 
2 pontos por 
mês 

 12 pontos  

Experiência profissional na área (estágio 
obrigatório, estágio não obrigatório, 
emprego e/ou empresa júnior) 

2 pontos por 
mês 

 48  pontos  

Participação em Centro Acadêmico e/ou 
DCE 

1 ponto por mês  12 pontos  

Cursos de língua inglesa 
1 ponto a cada 
10 horas 

 12 pontos  

Publicações: 
- Resumo (1 pág.) – 2 pontos 
- Resumo expandido – 5 pontos 
- Artigo nacional – 10 pontos 
- Artigo internacional – 20 pontos 

Variável por tipo 
de publicação 

 40 pontos  

TOTAL (limitado a 100 pontos)  -  

TOTAL x 0,4  -  

  



3) Totalização: 

Declarada (preencher): 

P1 = CR x 60 
 
 
 
 

P2 = TOTAL de pontos das atividades 
(limite de 100) x 0,4 
 
 
 

Totalização = P1 + P2 
 
 
 
 

 

Homologada (não preencher): 

P1 = CR x 60 
 
 
 
 

P2 = TOTAL de pontos das atividades 
(limite de 100) x 0,4 
 
 
 
 

Totalização = P1 + P2 
 
 
 
 

 

  

_________________________, _____ de __________________ de 20____. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura 

 


