Protocolo de Inscrição Promisaes
Nome do Aluno.............................................................................................
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
1.Formulário de Inscrição ao processo pré-seletivo da UFRGS ao Auxílio Financeiro
MEC/PROMISAES (disponibilizado no momento da inscrição);
2. Carta do interessado justificando a solicitação (máximo de uma página);
3. Histórico Escolar atualizado com conceitos 2013-2 (PROGRAD irá providenciar).
Obs.: Os candidatos que passaram por transferência interna deverão apresentar o
Histórico do Curso no qual estão atualmente matriculados.
4. Atestado contendo o Índice de Rendimento Acadêmico (documento providenciado
pela PROGRAD), expresso em números, numa escala de zero a dez.
Obs.: Para os candidatos que passaram por transferência interna, o índice considerado
será referente ao Curso no qual estão atualmente matriculados. Os candidatos
transferidos de outra instituição para a UFRGS deverão apresentar também o Histórico
Escolar obtido na instituição de origem, com o respectivo índice de rendimento
acadêmico.
5. Questionário Sócio Econômico elaborado pela Secretaria de Assistência Estudantil
(SAE) em conjunto com os demais integrantes da Comissão PEC-G, com declaração de
responsabilidade pelas informações (o questionário deve ser preenchido a mão e
assinado pelo candidato).
6.Termo de Compromisso, devidamente firmado (disponibilizado através da página da
PROGRAD);
7.Cópia do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) atualizado ou do Protocolo de
Prorrogação de Visto junto a Polícia Federal;
8. Comprovante de residência, atestando endereço de moradia e valor do aluguel pago;
9. Documento atestando situação junto a casas de estudante (CEUFRGS, CEFAV,
CEUACA ou outras), devendo conter endereço completo, e caso haja algum tipo de
contribuição ou pagamento, declarando o valor cobrado do aluno e assinado pelo
responsável desta moradia.
10. Comprovantes de envolvimento do aluno em atividades acadêmicas relacionadas
com o curso de graduação que está cursando, de ensino, pesquisa e (ou) extensão, em
que pesem, preferencialmente, as contribuições do contexto cultural e social do país de
origem (oficinas, eventos, seminários, monitorias, projetos de extensão, etc.), nos
últimos dois semestres;
Recebido na UFRGS por:

De acordo Aluno:

