INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO PRÊMIOS CDEA
MESTRANDOS E DOUTORANDOS

IDENTIFICAÇÃO
Nome: _____________________________________________________________
Semestre/Ano de Ingresso: ____________ Matrícula Nr:______________________
PPG: __________________________________________ UFRGS ( ) PUCRS ( )
Nível: ( ) Mestrado ( ) Doutorado
Ênfases/Projeto-Piloto “Estudos Europeus e Alemães”: Sim ( ) Não ( )
DADOS CADASTRAIS
CPF: ________________ Data de nascimento: __/___/___ Sexo: Fem. ( ) Masc. ( )
RG: _________________ Órgão emissor: _________ Data de emissão: ___/___/___
Endereço: ___________________________________________ Nº./Compl._______
CEP: _________________ Cidade: _______________________UF: _____________
Endereço eletrônico: ____________________________Telefone: ( ) ____________
Nacionalidade Brasileira ( ) Alemã ( ) Outra ________________________________
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Graduação: _________________________________________________________
Título obtido: ____________________________ Ano de conclusão: ____________
Instituição: __________________________________________________________
Área de titulação: _____________________________________________________
Pós-Graduação:______________________________________________________
Título obtido: ______________________________Ano de conclusão: ___________
Instituição: __________________________________________________________
Área de titulação: _____________________________________________________

DiesePrämien werden aus Zuwendungen des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik
Deutschland über den DAAD finanziell unterstützt

Requeiro a inscrição para:
EDITAL 02/2018
PRÊMIO AUXÍLIO - CDEA 2018 ( ) PRÊMIO PASSAGEM - CDEA 2018 ( )
EDITAL 03/2018
PRÊMIO AUXÍLIO - CDEA 2018 ( ) PRÊMIO PASSAGEM - CDEA 2018 ( )
EDITAL 03/2018
PRÊMIO AUXÍLIO - CDEA 2018 ( ) PRÊMIO PASSAGEM - CDEA 2018 ( )
Só poderei fazer a mobilidade se receber os dois prêmios conjuntamente ( )
Declaro: a) estar ciente de que, se for contemplado com um prêmio CDEA devo seguir
as regras impostas pelo DAAD-CDEA e aceitar os valores correspondentes ao prêmio
pelo valor do Euro do dia da transferência ao CDEA, assim como assinar o documento
de aceitação em alemão e que o prêmio pode sofrer suspensão ou cancelamento
definitivo por decisão unilateral do DAAD nos termos previstos pelo Convênio UFRGSPUCRS-DAAD de 10 de abril de 2017, servindo este formulário de inscrição como
Termo de Compromisso, obrigando-me a elaborar o relatório e entregar os
documentos necessários, caso seja contemplado com o Prêmio, e, inclusive a restituir
à Instituição de fomento toda a importância recebida em caso de desistência, conforme
legislação vigente; b) conhecer minha obrigação de informar qualquer alteração de
situação que possa impedir a viagem correspondente ao Prêmio ou a sua continuidade
conforme as regras do edital. Ao assinar este formulário de inscrição, declaro: 1) que
todos os dados informados ao CDEA são verdadeiros; 2) estar ciente de todas as
informações indicadas no edital de seleção para os Prêmios CDEA; 3) estar
comprometido a cumprir todas as exigências estabelecidas pelo edital e pelo CDEA
caso venha a ser selecionado.
Data:____/____/____

Assinatura do(a) candidato(a)
Envie para o e-mail: cristiane.kilian@pucrs.br
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