
 

 
 

 

 

REQUERIMENTO DE BOLSA 

PROTOCOLO N.º:    

DATA:   /  /   

Além deste formulário é obrigatório o preenchimento do formulário on line. Disponível em:  
 

http://goo.gl/forms/nLx7B6hsSp 
 
A Ilmo. (a) 
Sr.(a)   

(COORDENADOR(A) DO PPGCS). 

 

O(a) aluno (a)     Matrícula nº     

C. Identidade:   UF   CPF:   . 

A DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS OU INCORRETAS ACARRETARÁ EM PUNIÇÕES AOS 
CANDIDATOS QUE SERÃO DECIDIDAS PELO COLEGIADO DO PPGCS. 

 
Vem por meio deste solicitar 

 

☐ Bolsa de Mestrado ☐ Bolsa de Doutorado 
 

Declaro ser verdadeiro que: 
Vínculo empregatício ou atividade remunerada 

 

☐ Declaro para os fins legais, que não recebo bolsa de qualquer espécie, paga por instituição pública 

ou privada, bem como salário ou provento de nenhuma fonte, além da bolsa concedida pelo PPGCS, e 
que tenho dedicação exclusiva ao Programa de Pós-Graduação no qual estou matriculado. 
 

☐ Declaro para os fins legais, que sou Servidor público (externo à UNIMONTES) afastado da minha 

função para qualificação. Declaro também que tenho dedicação exclusiva ao Programa de Pós-
Graduação no qual estou matriculado. 
 

☐ Declaro para os fins legais, que sou Servidor público ou privado e que possuo atividade 

remunerada. Declaro também que não me dedico exclusivamente ao Programa de Pós-Graduação no 
qual estou matriculado. 
 

☐ Declaro para os fins legais, que sou Servidor público Servidor Público da Unimontes. 

 

Fui aprovado no PPGCS na turma número: . Na classificação                    . 

 
Estou ciente que junto com este requerimento devo entregar toda documentação e l e t r ô n i c a  preenchida 
no  s i te  http://goo.gl/forms/nLx7B6hsSp. Adicionalmente informo que li e entendi as normas das bolsas 
pelas quais estou me candidatando e sou candidato apto para receber as bolsas. 
 
referente a CAPES, FAPEMIG e em casos especiais CNPq. A falta de entrega de documentos 
implicará em exclusão do processo.  
Nestes  termos pede-se o deferimento. 

  ,    de   de    
 

 
Parecer (Da comissão de bolsas) 

 

http://goo.gl/forms/nLx7B6hsSp

