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ANEXO I – FORMULÁRIO DE CANDIDATURA BOLSA PROMISAES 
 

Candidatura para o semestre: ____________._______ 

DADOS PESSOAIS 
Nome completo:  

Nome do pai:   

Nome da mãe:  

Data de nascimento:  

País de origem:  

RNE/CRNM:  Situação Regular: (  )Sim 

()Não 
Vencimento do visto:               /          /                . 

CPF:  

Endereço no Brasil:  

Telefone:  E-mail:  

DADOS ESTUDANTIS 
Curso:  

Semestre/ano início:  Semestre/ano estimativa conclusão:  

Realiza atividade extracurricular? (     )Sim  Anexar cópia em caso afirmativo       |       (     )Não  

DADOS BANCÁRIOS 
Nome do banco:  

Agência:  Conta corrente:  

PARA PREENCHIMENTO DA PROINTER 
Semestre letivo atual:  

IRA:  

Reprovações por falta:  Reprovações por nota:  

 

Fortaleza-CE, ________de _____________ de 201____. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

 



 

 

 
PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

 

 

ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO BOLSA PROMISAES 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Pelo presente instrumento, eu, ______________________________________, de 

nacionalidade ____________________________, portador do VITEM IV nº 

_________________________ e do passaporte nº________________________, 

estudante do curso de 

Graduação___________________________________________________ comprometo-

me, junto à UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC), na condição de bolsista 

do Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (PROMISAES), a cumprir as 

normas listadas abaixo: 

 

I) Seguir as normas contidas no Protocolo do Programa de Estudantes 

Convênio de graduação – PEC-G, principalmente no que se refere à Cláusula 

17, § 1º ao 8º, sob pena de desligamento e suspensão do benefício; bem como 

as descritas no Edital nº ____/201____ PROINTER/UFC. 

 

II) Não exercer qualquer atividade remunerada, sob pena de desligamento do 

Promisaes a partir da data de admissão à atividade aqui descrita; 

 

III) Possuir conta corrente em um dos bancos brasileiros para recebimento, por 

depósito, do auxílio financeiro;  

 

IV) Observar o disposto na Portaria nº 745, de 05 de junho de 2012, que 

regulamenta a execução do PROMISAES; 

 

 

Fortaleza, ____ de ___________ de 201___. 

 

 

___________________________________________ 

ALUNO (ESTUDANTE PEC-G) 

 

 

 Ciente:  

____________________________________________ 

Responsável pelo programa 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE 

BOLSA E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA 

 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA 
  

 

 

Eu, 

_____________________________________________________________________, 

de nacionalidade _____________________________, estudante-convênio do PEC-G 

desde ___________, no curso de ________________________________________, na 

Instituição de Ensino Superior (IES) 

____________________________________________________, situada em 

_______________________________________, Unidade Federativa _______, declaro, 

para fins de candidatura à Bolsa PROMISAES, que não exerço atividade remunerada, 

conforme estabelecido pelo artigo 98 da Lei no. 6.815, de 19 de agosto de 1980, e suas 

alterações (Estatuto do Estrangeiro), nem recebo auxílio financeiro da IES na qual estudo 

ou de qualquer outra instituição brasileira. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

(Assinatura do aluno) 

 

 

 ___________________________, _____ de ________________ de _________. 

   (local)            (dia)  (mês)          (ano) 

 

 


