FACULDADES INTEGRADAS MARIA THEREZA
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
FORMULÁRIO A - FICHA DE INSCRIÇÃO DO ALUNO

DADOS DO ORIENTADOR
Nome:

CPF:

-

DADOS DO ALUNO
Nome:
CPF:

Sexo:

-

M

F

Idade:

Naturalidade:

Identidade:
Endereço:
Bairro:

Estado:

Cidade:
CEP:
Fax:
E-mail:

DDD:

-

Tel. Residencial:
Celular:

-

DADOS NA FAMATh
Nº Matrícula:

Período que estará cursando no início da vigência da bolsa:

Curso:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título:

Sub-Área de conhecimento:

(Ver Tabela CNPQ em anexo)

Agência(s) financiadora(s) do Projeto (sigla):
Palavras-chave:

DATA E ASSINATURA
Data: _____/_____/________

Assinatura do Candidato: __________________________________________________________

TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA
Ao ser selecionado para ingressar no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC),
coordenado pela Diretoria Acadêmica, o DISCENTE assume automaticamente a responsabilidade de cumpri-mento dos Cirtérios Normativos do Programa em apreço, constantes no Edital do Programa de Bolsa de Inici-ação Científica, assim como autorizo a divulgação dos resultados utilizando meu nome.
O não cumprimento deste item poderá resultar na suspensão do pagamento ou mesmo no cancelamen-to da bolsa.
Data: _____/______/________
____________________________________________
Assinatura do (a) Orientador (a)

____________________________________________
Assinatura do Bolsista

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
É essencial o preenchimento claro e correto de todos os campos, uma
vez que a falta de informações ou a apresentação de dados incorretos,
incompletos ou ilegíveis tornarão inviável a análise da solicitação.
Todos os campos são obrigatórios.
DADOS DO ORIENTADOR
Indique o nome completo, sem abreviaturas, e o CPF do orientador res-ponsável pela quota.
DADOS DO ALUNO
Todos os campos devem ser preenchidos sem abreviaturas.
O campo do CPF é obrigatório e somente poderá ser utilizado o número
do próprio estudante. A não apresentação do mesmo até a data da divulgação
do resultado da seleção implicará no cancelamento da indicação do bolsista.
DADOS DA FAMATh
O candidato deve ser aluno regularmente matrículado na FAMATh.
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
O campo “Agência (s) Financiadora (s)” refere-se a recursos captados,
em diferentes fontes, para o desenvolvimento da pesquisa.

