
   

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS - CNPq 
p 

                FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

Nome: ____________________________________________________________________ 

RA: _______________________   Curso: ________________________________________             

Turno:  (  ) matutino      (    ) vespertino        (     ) noturno 

Período: _____ semestre                   Para cursos anuais: _____ ano 

Endereço: ___________________________________________________________________________ 

CEP: ____________________         Cidade/Estado:  ___________________________________  / ____ 

Telefone: ( ___ ) _________________________                Celular: ( ___ ) _____________________    

E-mail: ________________________________________ 

RG: __________________________                         CPF: _____________________________________ 

Data de nascimento: _____ /_____ /_____ 

Possui algum tipo de bolsa na PUC-SP?   (   ) Não   (   ) Sim.    Qual? ____________________________ 

Forma de ingresso no curso: (  )  Vestibular     (  )  Reopção    (  )  Transferência    (  )  Portador de Diploma 

Realiza ou realizou Iniciação Científica na PUC-SP? (   ) Não    (   ) Sim  

Título: _____________________________________________ Período (mês/ano): ___/___  a ___/___ 

Participa ou participou do PET na PUC-SP? (   ) Não    (   ) Sim  

Período: (mês/ano): ___/___  a ___/___ 

Foi premiado em olimpíada de matemática/ciência ou outra competição semelhante? (  ) Não (   ) Sim   

Qual: ____________________________________________________   Em que ano: ___________ 

Indique os idiomas estrangeiros dos quais possui conhecimento suficiente para desenvolver atividades 
durante a mobilidade internacional: 

1) ___________________ 

2) ___________________ 

3) ___________________ 

4) ___________________ 

Caso já tenha obtido ou pretenda obter aceitação diretamente de IES elegível ao Ciência sem Fronteiras, 
indique o nome da instituição e o país:  

___________________________________________________________________ / _______________ 
 

Declaro que cumpro os requisitos e que estou de acordo com o edital do processo de pré-seleção ao 
Programa Ciência sem Fronteiras - CNPq. 

Caso selecionado(a), declaro compromisso de retornar ao Brasil no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 
conclusão do período de validade da bolsa de estudo, para concluir meu curso de graduação. 

Declaro, ainda, que, caso selecionado(a), assumo compromisso de retornar ao Brasil e permanecer no 
país pelo menos o tempo equivalente ao que fui contemplado(a) para realização da graduação-
sanduíche. 

____ de ________________  de 2011              ______________________________________________ 
                                                                               (assinatura) 

    

 
                 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

                                                                                                    COMPROVANTE DO CANDIDATO 

FICHA DE INSCRIÇÃO - PRÉ-SELEÇÃO CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS – CNPq 

Nome: ______________________________________________________________________________ 

Data: ____  / ____  / ____                           Visto Secretaria/ARII:  __________________________________ 

 
 

FOTO 
3 x 4 


