SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS-ARINTER

EDITAL Nº 001 / GR / IFAP, 21 DE JULHO DE 2015
PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DE SERVIDOR E ESTUDANTES DO IFAP,
PARTICIPANTES DO FÓRUM FRANCO BRASILEIRO “CIÊNCIA E SOCIEDADE” FRANÇA - 2015

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
AMAPÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na alínea “c” do inciso III do Art.
36 da Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990 e em conformidade com a
Resolução/CONSUP/IFAP nº 05, de 15 de Janeiro de 2013, torna pública a abertura das inscrições,
mediante as normas e condições estabelecidas neste Edital, do PROCESSO SELETIVO PARA
ESCOLHA DE SERVIDOR E ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM FRANCO
BRASILEIRO “CIÊNCIA E SOCIEDADE”, SOBRE A TEMÁTICA AGROECOLOGIA, QUE
ACONTECERÁ NA CIDADE DE ARRAS-FRANÇA, NO PERÍODO DE 18 A 23 DE OUTUBRO
DE 2015.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A Rede Brasil dos estabelecimentos de ensino agrícola francês, que agrupa todos os
estabelecimentos agrícolas franceses interessados em realizar um convênio de cooperação com o
Brasil, em parceria com o Ministério da Agricultura, La Direction Régionale de l'alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt de Rhone Alpes (DRAAF), o Conselho Regional de Nord-Pas de Calais
e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) estão em processo de organização do Fórum Franco
Brasileiro “Ciência e sociedade” sobre a temática da Agroecologia, no período de 18 a 23 de
outubro de 2015.
1.2 Desde 2002, a cada dois anos, a França e o Brasil, através de seus colaboradores, Rede Brasil de
ensino agrícola e a Fiocruz trabalham em alternância com a finalidade de agrupar seus
estabelecimentos.
1.3 Em 2015, o fórum ocorrerá na região Nord et Pas de Calais, na cidade de Arras, onde estarão
presentes 15 (quinze) estabelecimentos franceses e 10 (dez) brasileiros.
1.4 O evento contará com a presença de 260 (duzentos e sessenta) participantes, entre brasileiros,
chilenos e franceses.

2 OBJETIVOS DO FÓRUM
2.1 Contribuir para a formação e o enriquecimento da cultura científica dos jovens.
2.2 Desmistificar a ciência e o trabalho dos pesquisadores, a partir do contato com pesquisadores de
outros lugares e culturas.
2.3 Refletir sobre os diferentes meios de comunicação de conhecimentos científicos na sociedade.
2.4 Despertar vocações científicas nos jovens, possibilitando-os a percepção dos campos de
aplicação sobre questões ambientais e de saúde.
2.5 Promover a aproximação entre a comunidade educativa e a científica, criando um espaço de
diálogo e informação sobre questões ambientais e de saúde.
2.6 Reunir pesquisadores, editores, professores e jovens do ensino agrícola.
2.7 Formar uma rede de multiplicadores do debate sobre a ciência, tecnologia, meio ambiente,
saúde e qualidade de vida, fornecendo aos estudantes subsídios para desenvolver ações em sua
comunidade escolar.
2.8 Apresentar o trabalho de instituições de pesquisa brasileiras e francesas e discutir sobre a
parceria França-Brasil nesse domínio.
2.9 Promover a participação social e a discussão das questões locais e mundiais na ciência e
tecnologia, saúde e meio ambiente em uma perspectiva de cooperação e de troca de
responsabilidade entre diferentes países e culturas.
3 FASES DO FÓRUM
O Fórum está dividido em quatro fases distintas:
3.1 Preparatória/Sensibilizaҫão (janeiro a 09 outubro 2015- Brasil) :
a) Cada estabelecimento realizará em conjunto com os seus alunos um trabalho sobre o território
local na temática “Agroecologia” visitas, projeções de filmes, debates, conferências e trocas de
informações com os profissionais e pesquisadores.
b) Ainda em território local, a equipe deverá realizar uma criação artística relacionada ao tema do
Fórum, que deverá ser apresentada durante o evento.
3.2 Encontro com os parceiros na Franҫa (10 a 18 de outubro 2015 – Guiana Francesa):
a) Cada instituição brasileira será recebida por uma instituição francesa, em cidades diferentes,
com a finalidade de estabelecer um primeiro encontro e compartilhar experiências sobre os
trabalhos realizados ao longo da fase de sensibilização.

b) O IFAP será recebido pelo Lycée Agricole de Macouria - Matiti -Guyane - Savane Matiti – B. P.
53 – 97355 MACOURIA – Guyana Francesa.
3.3 Realizaҫão do Fórum franco-brasileiro “Ciência e Sociedade” (18 a 23 de outubro 2015 –
Arras – França):
a) Todos os grupos se encontrarão para a fase de debates no Liceu de Arras - local do Fórum.
3.4 Aprofundamento/Devolutiva (Macapá – Brasil a partir de novembro 2015)
a) A equipe participante deverá atuar como multiplicadora da Tecnologia Fórum, compartilhando as
experiências e conhecimentos adquiridos durante o evento na França com a Comunidade interna e
externa.
b) Os participantes atuarão como parceiros da Rede Fórum Ciência e Sociedade, no território local,
desenvolvendo atividades com a comunidade escolar interna e externa voltadas para a
popularização da Ciência.
c) A equipe deverá sistematizar as informações sobre o Fórum, por meio de instrumentos que
possibilitem avaliar sua atuação e participação em todas as etapas, disponibilizando estes à
comunidade durante as ações voltadas para a popularização da Ciência.
4 DA SELEÇÃO
4.1 O Processo Seletivo será gerido pela Assessoria de Relações Internacionais - ARINTER e o
processo de avaliação e classificação será realizado por uma Comissão específica de Seleção,
nomeados pelo Reitor por meio da Portaria nº 557/2015/GR/IFAP, formada por representantes da
ARINTER e das Pró-Reitorias de Desenvolvimento Institucional e Extensão.
4.2 Será selecionada uma equipe composta por 01 (Um) servidor do quadro efetivo, lotado e em
exercício no IFAP e 03 (três) estudantes da Instituição. O servidor será o coordenador e os
estudantes serão indicados por este para compor a equipe.
4.3 O servidor coordenador/candidato deverá preencher sua ficha de Inscrição (ANEXO I) e a dos
03 (três) estudantes que comporão sua equipe (ANEXO II) e encaminhar juntamente com os
seguintes documentos:
a) servidor: Cópia: RG, CPF, Passaporte com prazo de validade de, no mínimo, 06 meses até a data
da viagem e/ou protocolo de pedido de emissão do passaporte, comprovante de vínculo com o IFAP
(contracheque ou declaração atual, expedida pela Coordenação de Gestão de Pessoas do campus ou
Diretoria de Gestão de Pessoas), proposta de projeto referente a temática do Fórum (ANEXO V), os
documentos utilizados para classificação (ANEXO III ), além do termo de compromisso preenchido
e assinado (ANEXO VI).
b) Estudantes: Cópia: RG, CPF, Passaporte com prazo de validade de, no mínimo, 06 meses até a
data da viagem e/ou protocolo de pedido de emissão do passaporte, Declaração de matrícula do

IFAP, comprovação de excelência acadêmica (Histórico escolar 2015.1), Autorização judicial, se
menor, os documentos utilizados para classificação (ANEXO IV), além do termo de compromisso
preenchido e assinado (ANEXO VI).
4.4 Todos os documentos necessários para a participação na seleção deverão estar em formato PDF
e ser enviados para o e-mail prodin@ifap.edu.br, até o dia 10/08/2015, com o título INSCRIÇÃO
SELEÇÃO FÓRUM FRANCO BRASILEIRO CULTURA E SOCIEDADE 2015.
Parágrafo único: O IFAP não se responsabilizará pelo não recebimento de solicitação de inscrição
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das
linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.
5 DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 Para fins de classificação, serão utilizados os critérios constantes no anexo III para servidor, e
do anexo IV para estudantes sendo considerada aprovada a equipe que obter maior pontuação.
5.2 Em caso de desistência do servidor coordenador/candidato aprovado, será convocada a próxima
equipe da lista de classificação.
5.3 Em caso de desistência de estudante(s) da equipe selecionada, o(s) mesmo(s) dever(ão) ser
substituído(s) pelo(s) estudante(s) que obtiver(em) a maior pontuação entre as equipes do cadastro
de reserva conforme a ordem de classificação.
5.4 Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, a equipe cujo candidato a coordenador:
a) Possuir maior tempo de serviço em sala de aula;
b) Obtiver maior pontuação no item 4 – Atividades de extensão (ANEXO III);
c) Obtiver maior pontuação no item 3 - Produção Científica, Técnica, Artística e Cultural (ANEXO
III);
d) Tiver maior idade.
6 DA EQUIPE DE ESTUDANTES
6.1 Os estudantes devem estar regularmente matriculados nos cursos do Ensino Médio Integrado,
Subsequente ou PROEJA.
6.2 Os estudantes indicados pelo servidor coordenador/candidato para integrarem a sua equipe
deverão ter excelência acadêmica, conforme a seguir:
a) Rendimento escolar igual ou superior a 7,0 em todos os componentes curriculares;
b) Não estar respondendo a processo administrativo disciplinar no âmbito do IFAP;

6.3 Devido a finalidade do fórum de formar uma rede de multiplicadores de debate sobre ciência,
tecnologia, meio ambiente, saúde e qualidade de vida na comunidade escolar, os estudantes da
equipe devem:
a) Não estar cursando o último ano/semestre do curso;
b) Ser de séries/semestres diferentes;
6.4 É facultado ao servidor/coordenador indicar para a composição da equipe estudantes de Campus
diferentes.
7 DAS RESPONSABILIDADES
7.1 DA EQUIPE SELECIONADA
7.1.1 A equipe selecionada deverá:
a) Acompanhar todas as informações sobre a seleção no site do IFAP: www.ifap.edu.br;
b) Participar e apoiar a realização de todas as fases para participação do Fórum;
c) Desenvolver as atividades da fase de sensibilização (projeto) no contraturno de aula;
d) Comunicar à Coordenação (es) de Curso (s) o período de afastamento dos estudantes, bem como
orientá-los quanto aos trâmites de requerimento de segunda chamada de provas e/ou trabalhados
não realizados durante o período de afastamento;
e) Representar o IFAP conforme os princípios éticos e profissionais juntos às instituições parceiras
nacionais e internacionais;
f) Comprometer-se a elaborar e entregar à Assessoria Internacional do IFAP o relatório das ações
realizadas durante todas as etapas do Fórum, no Brasil e no exterior no prazo de até 15 dias após
retorno da viagem;
g) Ser multiplicadora das ações que promova a popularização da Ciência voltada para a temática da
Tecnologia Fórum Ciência e Sociedade, no âmbito da Comunidade do IFAP e do seu entorno;
h) Socializar as experiências vividas durante o Fórum, por meio de exposição de fotos, slides,
filmes, relatos de experiências, etc para a comunidade escolar do IFAP, até 30 dias após o retorno.
i) Providenciar toda documentação necessária em tempo hábil para viagem ao exterior, dentre estas
passaporte, visto, carteira de vacinação internacional, autorização para viagem (se o estudante for
menor de idade), seguro viagem, e o que mais se fizer necessário.
7.2 DO IFAP
a) O IFAP custeará as passagens ida/volta até a França para o servidor e os estudantes selecionados.
b) As despesas com alimentação e hospedagem serão custeadas pelos parceiros - Lycée Agricole de
Macouria - Matiti -Guyane durante o período de permanência da equipe em Guiana Francesa e pela
Rede Brasil durante a permanência do Fórum em Arras-França;

c) O servidor selecionado receberá diárias, e os estudantes ajuda de custo referente aos dias em que
as despesas não forem custeadas pelos parceiros do Fórum.
d) O IFAP dará o suporte necessário para a realização de todas as etapas do Fórum.
8 DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Não poderão participar desta chamada pública servidores que estejam afastados de suas
atividades por quaisquer motivos.
8.2 A partir da publicação do resultado final a equipe que não cumprir todas as ações do
cronograma, será eliminada.
8.3 A inscrição do candidato implica a tácita aceitação pelo mesmo das condições estabelecidas
neste Edital ou em outros documentos que vierem a ser publicados, como também das decisões que
possam ser tomadas pelo IFAP, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
8.4 Este processo seletivo não é passível de recurso.
8.5 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet.
8.6 A equipe que deixar de entregar quaisquer um dos documentos constantes no item 4.3, alíneas 'a'
e 'b' não terá sua inscrição homologada.
8.7 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção deste Edital e pela
Assessoria de Relações Internacional do IFAP.
9 CRONOGRAMA
ETAPAS

DATA

Publicação do edital

21/07/15

Período de inscrições

22/07 a 10/08/15

Divulgação das inscrições homologadas

12/08/15

Divulgação da lista preliminar de aprovados e cadastro de reserva

14/08/15

Divulgação da lista definitiva de aprovados e cadastro de reserva

17/08/15

Envio do nº do passaporte para o e-mail prodin@ifap.edu.br

21/08/15

Convocação da equipe aprovada e a 1ª do cadastro de reserva para
participar da oficina de orientação sobre o Fórum Ciência e Sociedade
Realização da oficina de orientação sobre o Fórum Ciência e Sociedade

Emanuel Alves de Moura
Reitor do Instituto Federal do Amapá
Portaria MEC nº 21/2009

21/08/15
25/08/15

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS-ARINTER

EDITAL Nº 001 / GR / IFAP, 21 DE JULHO DE 2015
ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO - SERVIDOR/ COORDENADOR
NOME COMPLETO:

DATA NASCIMENTO:

MATRÍCULA SIAPE:

RG:

CPF:

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO:

TELEFONE:

E-MAIL:

UNIDADE DE LOTAÇÃO:

REGIME DE TRABALHO:

ÁREA DE ATUAÇÃO NO IFAP:

DOCENTE (

)

TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

(

)
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS-ARINTER

EDITAL Nº 001 / GR / IFAP, 21 DE JULHO DE 2015
ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE ESTUDANTES
ESTUDANTE 1
NOME COMPLETO:

DATA DE NASCIMENTO:

/

CURSO/MODALIDADE/CAMPUS:

SÉRIE/SEMESTRE:

CPF:

RG:

PASSAPORTE Nº:

VALIDADE DO PASSAPORTE:

/

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO:
E-MAIL

TELEFONE:

ESTUDANTE DE EXCELÊNCIA

( ) SIM

( ) NÃO

NOME COMPLETO:

DATA DE NASCIMENTO:

/

CURSO/MODALIDADE/CAMPUS:

SÉRIE/SEMESTRE:

CPF:

RG:

PASSAPORTE Nº:

VALIDADE DO PASSAPORTE:

ESTUDANTE 2
/

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO:
E-MAIL

TELEFONE:

ESTUDANTE DE EXCELÊNCIA

( ) SIM

( ) NÃO

ESTUDANTE 3
NOME COMPLETO:

DATA DE NASCIMENTO:

/

CURSO/MODALIDADE/CAMPUS:

SÉRIE/SEMESTRE:

CPF:

RG:

PASSAPORTE Nº:

VALIDADE DO PASSAPORTE:

/

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO:
E-MAIL

TELEFONE:

ESTUDANTE DE EXCELÊNCIA

( ) SIM

Local, data
_______________________________________
Assinatura do servidor coordenador/candidato

( ) NÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS-ARINTER
EDITAL Nº 001 / GR / IFAP, 21 DE JULHO DE 2015
ANEXO III - FICHA DE AVALIAÇÃO DO SERVIDOR/ COORDENADOR
NOME:___________________________________MATRICULA SIAPE:_______________________
UNIDADE DE LOTAÇÃO:___________________________________________CAMPUS:_____________________

1.TÍTULOS ACADÊMICOS
(VALOR TOTAL: 20 PONTOS)

VALOR DE CADA
TÍTULO

VALOR MÁXIMO
DOS TÍTULOS

Diploma devidamente reconhecido, de conclusão de doutorado.

10,0

10,0

Diploma devidamente reconhecido, de conclusão de mestrado.

5,0

5,0

Certificado de conclusão de curso de especialização, com carga
horária mínima de 360h

2,5

5,0

VALOR UNITÁRIO

VALOR MÁXIMO
DOS TÍTULOS

1,0 por ano

10,0

3,0

6,0

2,0

6,0

2,0 por grupo/ano

6,0

Orientação de aluno em projeto de iniciação científica,
iniciação a docência, extensão (bolsista ou voluntário)

2,0 aluno/ano

10,0

Participação como membro efetivo de banca examinadora de
curso de pós-graduação lato e stricto sensu

2,0 por monografia

4,0

Participação como membro efetivo de banca examinadora de
curso de graduação

1,0 por monografia

3,0

Participação como membro efetivo de banca de concurso
público para o magistério

1,0 por banca

2,0

1,0 por estudante

3,0

2. ATIVIDADES ACADÊMICAS
(VALOR TOTAL: 50 PONTOS)
Exercício do magistério
Orientação de
Especialização

Trabalho

de

conclusão

de

Curso

de

Orientação de Trabalho de conclusão de Curso de Graduação
Orientação de grupo PET

Orientação de estágio curricular

3. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL
(VALOR TOTAL: 50 PONTOS)

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MÁXIMO
DOS
TÍTULOS

Livro publicado sobre assunto de interesse da temática do evento

2,0

4,0

Organização de livro sobre assunto de interesse da temática do evento

2,0

4,0

Capítulo de livro publicado

2,0

4,0

Artigo publicado em periódico indexado, com corpo editorial (Qualis A, B
ou C)

2,0

4,0

Artigo completo apresentado em congresso e publicado na integra em anais
do evento

2,0

4,0

Relatório técnico de pesquisa

1,0

2,0

Prêmios por atividades científicas, artísticas e culturais

3,0

6,0

Consultoria a órgão especializado de gestão científica, tecnológica ou
consultoria técnica prestada a órgão público ou privado, na área da temática
do evento.

1,0

2,0

Elaboração de manuais didáticos e outros instrumentos didáticos

2,0

4,0

Organização de eventos

2,0

6,0

Membro de conselhos editoriais de periódicos científicos

1,0

2,0

Coordenação de projetos de pesquisa

3,0

6,0

Participação em grupos de pesquisa

1,0

2,0

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MÁXIMO
DOS
TÍTULOS

Coordenação de projeto de extensão

3,0

6,0

Coordenação de curso de extensão

3,0

6,0

Participação em curso de atualização (acima de 80h)

2,0

8,0

Participação em palestras, mesas redondas, conferências, eventos científicos

1,0

4,0

Minicursos ou oficinas ministrados (até 40h)

3,0

6,0

4. ATIVIDADES DE EXTENSÃO (VALOR TOTAL: 30 PONTOS)
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EDITAL Nº 001 / GR / IFAP, 21 DE JULHO DE 2015
ANEXO IV - FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE
NOME:____________________________________________________________CÂMPUS:___________
SÉRIE/SEMESTRE_____________________________________________________________________

1. ATIVIDADES ACADÊMICAS, DE PESQUISA E DE EXTENSÃO
(VALOR TOTAL: 50 PONTOS)

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MÁXIMO DOS
TÍTULOS

Artigo publicado em periódico indexado, com corpo editorial (Qualis A, B
ou C)

1,0

5,0

Artigo completo apresentado em congresso e publicado na integra em
anais de eventos científicos.

1,0

5,0

Resumo expandido publicado na integra em anais de eventos científicos.

1,0

3,0

Trabalho voluntário (trabalho social, participação em Conselhos 2,0 por semestre
municipais, estaduais ou internos do IFAP, projetos de pesquisa sem
recebimento de bolsa)

6,0

Apresentação de trabalho em eventos científicos

2,0

4,0

Prêmios por atividades científicas, artísticas ou culturais

3,0

6,0

Participação em Comissão organizadora de eventos

1,0

3,0

Bolsista ou voluntário em programas de Iniciação Científica, de Extensão
ou Iniciação Científica Jr.

3,0

6,0

Participação em grupos de pesquisa.

1,0

2,0

Participação em congresso, seminário, ou evento científico.

1,0

3,0

1,0 por semestre

4,0

1,0

3,0

Atividades de monitoria (bolsista ou voluntário)
Participação em cursos na área de interesse da temática
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EDITAL Nº 001 / GR / IFAP, 21 DE JULHO DE 2015
ANEXO V - MODELO DE ESBOÇO DE PROJETO (MÁXIMO 2 PÁGINAS)
TEMÁTICA: AGRO-ECOLOGIA
SUB-TEMAS:
- ALIMENTAÇÃO

- PRODUÇÃO AGRICOLA
- ÁGUA

NOME DO PROJETO :
NOME DO COORDENADOR:
UNIDADE DE LOTAÇÃO: _____________________MATRÍCULA SIAPE:_____________
ÁREA DE ATUAÇÃO NO IFAP:
NOMES DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES:
1.
2.
3.
INTRODUÇÃO OU APRESENTAÇÃO: Situar a problemática.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO: Explicar qual a relevância do seu projeto, por quê é
importante, qual a contribuição que pretende dar

OBJETIVOS DO PROJETO: Incluir o objetivo geral e o(s) objetivo(s) específico(s).

PERCURSO METODOLÓGICO: Incluir os elementos da metodologia: o contexto – onde
será realizada a pesquisa; os participantes; os instrumentos – lembrando que deverá apresentar
as vantagens e limitações do instrumento escolhido; colocar um esquema ou fluxograma das
etapas da pesquisa e como pretende realizar a organização dos dados, isto é qual a estratégia
que pretende utilizar.

CRONOGRAMA: A equipe terá aproximadamente 35 dias para desenvolver as atividades do
projeto

Referências
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ANEXO VI - TERMO DE COMPROMISSO – SERVIDOR/ESTUDANTE

Eu,_______________________________________________________________________,
naturalidade________________________, nacionalidade ________________________, residente à
_______________________________________________________________________________,
nº________, bairro__________________, município ______________/AP, CEP: ____________,
telefone:

__________________________,

RG

nº

__________________,

emitido

em

____/____/____, CPF nº __________________________________________, aceito participar na
condição de: ( ) estudante

( ) servidor/coordenador.

Comprometo-me a obedecer as regras previstas neste Edital. Declaro estar ciente de que
qualquer desrespeito as mesmas implicará no meu desligamento do referido fórum. Em caso de
desligamento ou abandono, estou ciente que isso impedirá o meu ingresso em futuros programas de
intercâmbios conduzidos por esta instituição.

Local, data
_________________________________________________

Assinatura do candidato

