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ANEXO 1

TERMO DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO DE BOLSISTA

Nome completo ______________________________________________________Sexo: ______

Identidade: _________________CPF:__________________________ Matrícula IFC:__________
Curso: _________________________________________________________________________

Coordenador do Curso: ____________________________________________________________
Campus: __________________________________ Ano de Ingresso__________________

Endereço Completo (Incluir cidade, estado e CEP): ______________________________________
________________________________________________________________________________

Telefone: (___)__________________________________ Celular:  (__ )_____________________
Data de nascimento: ______/_______/_______ E-mail:___________________________________

Declaro que aceito participar do processo de mobilidade referente ao Projeto, como bolsista, e
nessa qualidade me comprometo a:
1  Dedicar-me  integralmente  às  atividades-fim  previstas  no  projeto  Lapassion  e  comprovar  rendimento
acadêmico satisfatório, conforme as normas estabelecidas no edital;
2 Preencher os relatórios sobre as atividades conforme determina a diretriz do Projeto Lapassion.
3 Entregar um relatório de atividades ao retornar  do programa à Coordenação de Extensão do campus de
origem;
4 Fazer  referência  ao IFC nas publicações  e trabalhos apresentados no Brasil  ou no exterior,  que sejam
produtos das atividades desenvolvidas no programa;
5 De acordo  com a necessidade do IFC, participar  de eventos  de divulgação,  palestras  e  reuniões  para
compartilhamento das experiências vivenciadas durante a participação do programa de mobilidade;
6 Ceder ao IFC, de maneira irrevogável e irretratável, a título gratuito, o direito de imagem e/ou voz para
anúncios relativos à divulgação do seu programa de bolsas, no período de permanência como bolsista;
9 Comunicar imediatamente o IFC/Pró-reitoria de Extensão caso ocorra algum fato que venha a impedir ou
interromper o período de atividades no Projeto Lapassion;

Declaro ainda estar ciente de que o não cumprimento destes compromissos impossibilitará a concessão de
qualquer declaração, recomendação, encaminhamentos, benefícios ou facilidades oriundas do programa de
mobilidade, até que seja regularizada minha situação perante o IFC/Pró-reitoria de Extensão, assim como a
prática  de fraude e  a  conduta indevida implicarão  no cancelamento da atividade,  com a restituição  dos
valores recebidos, acarretando, ainda, a impossibilidade de receber  outra bolsa de mobilidade nacional ou
internacional gerenciada pelo IFC, durante meu curso de graduação ou Pós-graduação.

Assinatura do Aluno: ______________________________________________ Data:___/___/___

Coordenação de Extensão

Responsável: _____________________________________________________ Data:___/___/___
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ANEXO 2

Modelo-padrão de formulário para interposição de recurso

Recurso contra decisão relativa ao resultado do processo seletivo para seleção de estudantes de
Ensino  Superior  do  IFC  para  participar  do  Projeto  Lapassion  (Práticas  latino-americanas  e
habilidades interpessoais – soft skills – em uma rede orientada para a inovação) em Pelotas/RS -
lapassion@santiago  constante  no  Edital  n.°  8/2020  publicado  no  endereço  eletrônico
www.ifc.edu.br, e realizado pelo Instituto Federal Catarinense.

Eu....................................................................................................................,  aluno  do
Curso  ......................................................................  portador  do  documento  de  identidade
n.°................., CPF ....................................... matrícula n.º ....................................... para concorrer a
uma vaga no processo seletivo para o Projeto Lapassion (práticas latino-americanas e habilidades
interpessoais  –  soft  skills  –  em uma rede orientada para a  inovação)  em Pelotas-RS  apresento
recurso junto à Comissão responsável pelo referido Edital, contestando a decisão do mesmo.

A decisão objeto de contestação é .......................................................................................

(explicitar a decisão que está contestando).

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são (limite máximo de 200 palavras):

...........................................................................................................................................................

Se necessário anexe documentos, referências e/ou outras fontes externas, listando-as abaixo:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(cidade), ........de...................... de 2020.

__________________

Assinatura
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 13/02/2020 16:56 ) 
FERNANDO JOSE TAQUES 

PRO-REITOR(A)

1683508

(Assinado digitalmente em 13/02/2020 17:11 ) 
SONIA REGINA DE SOUZA FERNANDES 

REITOR

1757038
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