CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA 2014 - STRICTO SENSU
PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA - ENSP
(EXCLUSIVA PARA CANDIDATOS ESTRANGEIROS)
Período de inscrição para Mestrado e Doutorado: 11 a 30/07/2013
1. ORIENTAÇÕES GERAIS
1.1. O ingresso do candidato na Pós-Graduação da Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca – ENSP, da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, no Curso de Mestrado
Acadêmico ou Doutorado Acadêmico do Programa de Saúde Pública deve ser feito
mediante comprovação de bolsa-hospedagem alimentação pelo período de realização
do curso, no caso de estudante estrangeiro residente em seu país de origem. A
FIOCRUZ promove cooperação para a qualificação de estrangeiros de nível superior.
Podem participar candidatos oriundos de todos os países. Não serão concedidas
bolsas para esses candidatos. Esta Chamada destina-se à seleção dos candidatos da
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca.
Compete ao candidato selecionado:
Procurar o Centro de Relações Internacionais em Saúde – CRIS/FIOCRUZ na chegada ao
Brasil, após a matrícula, com vistas a obter as informações dos trâmites necessários
junto à Polícia Federal.
2. CANDIDATOS AO MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA
O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP (PPGSP/ENSP) foi criado em
1977, sendo um dos mais antigos da área. O PPGSP/ENSP está sediado na Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – ENSP, instituição de ensino, pesquisa e
serviços de referência da Fundação Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde, cuja missão é
formar e capacitar profissionais na área de Saúde Pública e para o sistema de Ciência e
Tecnologia. O PPGSP/ENSP engloba o doutorado, o mestrado acadêmico e o mestrado
profissional.
O Mestrado Acadêmico na ENSP funciona com orientadores igualmente credenciados
pela CPG com inserção em linhas e grupos de pesquisa certificados. Exige a obtenção
de créditos em disciplinas comuns, prevendo um currículo mínimo geral visando à
compreensão da abrangência da área de Saúde Pública e Coletiva e, ao mesmo tempo,
a integração dos alunos em áreas de concentração. As áreas de concentração do
Mestrado são as seguintes:
Abordagem Ecológica de Doenças Transmissíveis
Os grupos de pesquisa envolvidos atuam nas áreas da Vigilância de Base Laboratorial
de Doenças Infecciosas, Paleoparasitologia e Paleoepidemiologia, Ecologia e Saúde de
Ecossistemas, e no Programa de Mudanças Ambientais Globais e Saúde.
Políticas, Planejamento, Gestão e Práticas em Saúde
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É composta pelos grupos de pesquisa: Análise comparada de políticas e de sistemas de
saúde; Análise e avaliação de políticas públicas de saúde; Avaliação da qualidade e
custos de serviços de saúde; Avaliação do desempenho de serviços e sistemas de
saúde; Complexo Industrial e Inovação em Saúde; Currículo e processos de formação
em saúde; Economia da saúde; Estado, proteção social e políticas de saúde;
Laboratório de estudos e pesquisas em saúde mental e atenção psicossocial; Núcleo de
Assistência Farmacêutica; Núcleo de Estudos Político-Sociais em Saúde; Planejamento
e gestão em saúde; Profissão, trabalho e saúde; Promoção da saúde, gestão e
avaliação de programas; Saúde Global e diplomacia da saúde; Subjetividade e gestão
em saúde; Vigilância sanitária.
Políticas Públicas e Saúde
Nos últimos anos, especial atenção de formação e desenvolvimento das dissertações e
teses tem sido dedicada aos tópicos da triangulação metodológica e aos desenhos da
pesquisa qualitativa e quantitativa; construção de projeto de pesquisa; análise das
políticas de descentralização, da expansão da atenção primária, de saúde mental, de
DST Aids e de medicamentos; recursos humanos em saúde; análise comparada de
sistemas de saúde; relações internacionais; desigualdades e saúde; financiamento da
saúde; saúde suplementar; governança e inovação organizacional no setor público.
Processo Saúde-Doença, Território e Justiça Social
Os Grupos de Pesquisa nos quais estão inseridos os pesquisadores que oferecem vagas
para este edital são: Análise de determinantes biológicos e sociais das endemias;
Avaliação de programas de controle de processos endêmico-epidêmicos; Eco-social:
abordagens integradas para a promoção da saúde e justiça ambiental envolvendo
populações vulneráveis; Educação, Saúde e Cidadania.
Saneamento Ambiental
As linhas de pesquisa às quais os docentes desta área de concentração estão
vinculados são as seguintes: Vigilância em Saúde Ambiental; Gestão em Saúde
Ambiental; e Promoção de Ambientes Saudáveis.
Saúde e Sociedade
Os pesquisadores desta área de concentração desenvolvem pesquisas e orientam
dissertações de mestrado nas seguintes linhas temáticas: (a) Desigualdades Sociais e
Saúde; (b) Promoção da Saúde, Gestão e Avaliação de Programas Intersetoriais; (c)
Ética Aplicada e Bioética; (d) Educação e Trabalho; (e) Informação, gestão
governamental e sociedade; (f) Conceitos de saúde e doença.
Saúde, Trabalho e Ambiente
São utilizadas as ferramentas teórico-metodológicas provenientes da clínica,
epidemiologia, toxicologia, ciências humanas e sociais, ergonomia, cronobiologia,
ergologia, psicodinâmica do trabalho, direito, ciências da comunicação e ambientais.
Quanto aos objetos específicos dos projetos/dissertações, é imprescindível a
vinculação com os temas de pesquisas dos orientadores vinculados à área de
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concentração, cujas descrições se encontram no site www.sigass.fiocruz.br. (link
Inscrição > Saúde Pública ENSP).
Violência e Saúde
Os eixos temáticos são: (1) Teoria e epistemologia da violência; (2) Epidemiologia da
violência; (3) Violência e vulnerabilidades na infância e adolescência; (4) Modelos
culturais de gênero e violência; (5) Políticas e práticas de prevenção e atenção à
violência; (6) Saúde mental e violência; (7) Informação e comunicação sobre violência e
saúde; (8) Avaliação de programas e projetos relacionados a boas práticas,
experiências exitosas, implantação de propostas de atenção e prevenção; (9)
Metodologias adequadas para estudos sobre violência e saúde.
2.1. Inscrição: Os candidatos estrangeiros interessados no Curso de Mestrado do
Programa Pós-Graduação em Saúde Pública devem preencher o formulário eletrônico
de inscrição, disponível no site da Plataforma Siga (www.sigass.fiocruz.br) link
Inscrição > Saúde Pública ENSP, o qual posteriormente deverá ser impresso, assinado,
escaneado e encaminhado via correio eletrônico, juntamente com a documentação
exigida na inscrição (esta última em formato PDF) para ceci@ensp.fiocruz.br
Obrigatoriamente, no campo assunto deverão constar única e exclusivamente as
seguintes palavras: Inscrição Internacional Stricto Sensu. Em caso de mensagens que
totalizem mais de 20MB, recomendamos o desdobramento dos arquivos em formato
PDF em duas mensagens.
2.2. Documentação exigida para a inscrição:
(a) Curriculum Vitae;
(b) Diploma e Histórico Escolar do Curso de Graduação: fotocópia autenticada e
legível do diploma e do histórico escolar de graduação (frente e verso) no formato A4.
Estes documentos devem ser encaminhados com a autenticação da representação
brasileira no país de origem do candidato. Exige-se a tradução juramentada desses
documentos, com exceção de candidatos oriundos de países da África de língua
portuguesa, América Latina e América Central. Estes documentos deverão estar
acompanhados da “Carta de Reconhecimento de Título de Ensino Superior”, emitida
pela Instituição de Ensino a que se refere para os cursos que têm duração inferior a
quatro anos ou 2.700 horas;
(c) Bolsa Hospedagem-Alimentação: comprovante de bolsa hospedagem-alimentação
pelo período de realização do curso. A FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para
alunos provenientes de outros estados ou países;
(d) Apresentação de protocolo de inscrição no CELPE-Bras: este exame é exigido para
os candidatos oriundos de países não-lusófonos. Contudo, a matrícula do candidato
estará condicionada à apresentação do certificado de aprovação do CELPE-Bras (nível
avançado). O candidato que tiver cursado a graduação ou o mestrado no Brasil
poderá apresentar uma Declaração à Coordenação do Curso de Pós-Graduação
pretendido, comprovando que o mesmo possui conhecimento de língua portuguesa e
condições para acompanhar as atividades previstas;
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(e) Plano de estudos (modelo anexo 1);
(f) Carta de recomendação (modelo anexo 2);
(g) Termo de compromisso (modelo anexo 3);
(h) Taxa de Inscrição: os candidatos estrangeiros estão isentos do pagamento de taxa
de inscrição.
2.3. Orientações Específicas para Inscrição
Para que a inscrição do candidato estrangeiro seja homologada, isto é, confirmada e
aceita, é necessário o envio de toda a documentação exigida dentro do período de
inscrição. Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas.
A relação nominal dos candidatos homologados será disponibilizada no SIGA (link
Inscrição) no período de 11 a 31 de julho de 2013.
2.4. Seleção
O candidato estrangeiro não-residente no Brasil realizará suas provas (tanto a prova de
inglês quanto a prova de conhecimentos gerais) online na representação diplomática
brasileira em seu país de origem, na semana entre os dias 06 e 09 de agosto de 2013.
A data e horário serão definidos até o dia 02 de agosto. Caso resida temporariamente
no Brasil, ele realizará suas provas online nas dependências da ENSP/FIOCRUZ no dia
07 de agosto, em horário a ser divulgado posteriormente.
(a) Prova de inglês: esta prova é baseada na compreensão de textos e terá duração
máxima de três horas. É facultativo o uso de dicionário (formato impresso) na prova de
inglês, mas não será permitida a utilização de quaisquer recursos eletrônicos (tradutor,
palm top, telefone celular, etc). Estarão dispensados aqueles que, no momento da
inscrição, apresentarem cópia autenticada do TOEFL Internet-Based (iBT), com
pontuação 53-64, dentro do prazo de validade de dois anos; Certificado do Michigan
(ECCE, MTELP, ECP) ou Cambridge (FCE, CAE e CPE). Nota mínima para aprovação: 6
(seis).
(b) Prova escrita de conhecimento específico: Os candidatos ao curso de Mestrado
devem realizar prova escrita, constituída por duas questões gerais da Saúde Pública
(valendo 5 pontos cada) formuladas em português e que deverão ser respondidas em
português, com duração máxima de três horas. Nota mínima para aprovação: 7 (sete).
Nota: A avaliação final relativa à aprovação dos candidatos será realizada pela
Comissão de Seleção, que emitirá as cartas de aceite individuais para os alunos
selecionados.
Divulgação do resultado final: 15 de agosto de 2013, até as 12h, no site da Plataforma
Siga (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública ENSP > Seleção
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2.4. Bibliografia da Prova de Conhecimentos Gerais
Gadelha, Carlos Augusto G. Desenvolvimento, complexo industrial da saúde e política
industrial. Rev. Saúde Pública, Agosto 2006, vol.40, Número Especial, p.11-23.
Grangeiro, Alexandre et al. Sustentabilidade da política de acesso a medicamentos
antiretrovirais no Brasil. Rev. Saúde Pública, Abril 2006, vol.40,
Viana, Ana Luiza D & Dal Poz, M. R. A reforma do sistema de saúde no Brasil e o
Programa de Saúde da Família. Physis. 1998, vol.8, n.2, pp. 11-48.
Observação: Os textos estão disponíveis em www.scielo.br
2.5. Matrícula
O período de matrícula será de 02 a 16/01/2014. São documentos exigidos nesta
etapa: apresentação de certificado de aprovação no CELPE-Bras (nível avançado),
fotocópia autenticada e legível do Passaporte e da folha de visto; fotocópia da carteira
de identificação; e duas fotografias 3x4 com data recente. As fotocópias devem ser
encaminhadas no formato A4 e com a autenticação da representação brasileira no país
de origem do candidato. Estes documentos devem ser enviados pelos Correios, na
modalidade EMS (Serviço Postal Expresso), dentro do período de matrícula, para o
seguinte endereço:
Fundação Oswaldo Cruz
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
Serviço de Gestão Acadêmica (SECA)/Matrícula de Candidato Estrangeiro no Curso de
Mestrado em Saúde Pública
Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Térreo
Manguinhos 21041-210
Rio de Janeiro - RJ
Brasil
O candidato deverá confirmar a data de sua chegada ao país através de mensagem
eletrônica ao SECA, para o e-mail mestradosp@ensp.fiocruz.br, até o dia 31/01/2014.
Recomenda-se a chegada ao Brasil uma semana antes do início do curso.
É facultativo ao candidato efetuar a matrícula no primeiro dia de aula no Setor de
Atendimento ao Público do Serviço de Gestão Acadêmica (SECA).

3. CANDIDATOS AO DOUTORADO EM SAÚDE PÚBLICA
O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP (PPGSP/ENSP) foi criado em
1977, sendo um dos mais antigos da área. O PPGSP/ENSP está sediado na Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – ENSP, instituição de ensino, pesquisa e
serviços de referência da Fundação Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde, cuja missão é
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formar e capacitar profissionais na área de Saúde Pública e para o sistema de Ciência e
Tecnologia. O PPGSP/ENSP engloba o doutorado, o mestrado acadêmico e o mestrado
profissional.
O Doutorado em Saúde Pública tem como objetivo desenvolver o conhecimento
científico, a capacidade de pesquisa e a habilidade docente. Apresenta característica
semitutorial e exige a obtenção de créditos em disciplinas comuns. Os orientadores
são credenciados pela CPG e estão inseridos em linhas de pesquisa da ENSP e grupos
de pesquisa certificados pelo CNPq. As linhas de pesquisa do Doutorado são as
seguintes:
 Assistência farmacêutica
 Avaliação de políticas, sistemas e programas de saúde
 Avaliação de Serviços e tecnologias em Saúde
Avaliação do impacto sobre a saúde dos ecossistemas
 Biossegurança e Ambiente
 Construção do conhecimento epidemiológico aplicado às práticas de saúde
 Desenvolvimento, estado e saúde
 Desigualdades sociais, modelos de desenvolvimento e saúde
 Determinação e controle de endemias
 Direito, saúde e cidadania
 Economia da saúde
 Educação e comunicação em saúde
 Epidemiologia de doenças transmissíveis
 Ética aplicada e bioética
 Exposição a agentes químicos, físicos e biológicos e efeitos associados na saúde
humana e animal
 Formulação e implementação de políticas públicas e saúde
 Gênero e saúde
 Gestão ambiental e saúde
 Habitação e Saúde
 Informação e saúde
 Instituições, participação e controle social
 Paleopatologia, paleoparasitologia e paleoepidemiologia
 Pesquisa Clínica
 Planejamento e gestão em saúde
 Política e sistemas de saúde numa perspectiva comparada
 Profissão e gestão do trabalho e da educação em saúde
 Promoção da saúde
 Saneamento e saúde ambiental
 Saúde da mulher, da criança e do adolescente
 Saúde e trabalho
 Saúde global e diplomacia da saúde
 Saúde Mental
 Toxicologia e saúde
 Vigilância sanitária
 Violência e saúde
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As informações sobre as linhas e grupos de pesquisa da ENSP estão em:
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/pesquisa/grupos-de-pesquisa/
3.1. Inscrição: Os candidatos estrangeiros interessados no Curso de Doutorado do
Programa de Saúde Pública devem preencher o formulário eletrônico de inscrição,
disponível no site da Plataforma Siga (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde
Pública ENSP, o qual posteriormente deverá ser impresso, assinado, escaneado e
encaminhado via correio eletrônico, juntamente com a documentação exigida na
inscrição (esta última em formato PDF) para ceci@ensp.fiocruz.br Obrigatoriamente,
no campo assunto deverão constar única e exclusivamente as seguintes palavras:
Inscrição Internacional Stricto Sensu. Em caso de mensagens que totalizem mais de
20MB, recomendamos o desdobramento dos arquivos em formato PDF em duas
mensagens.
3.2. Documentação exigida para a inscrição:
(a) Curriculum Vitae;
(b) Diploma e Histórico Escolar do Curso de Graduação: fotocópia autenticada e
legível do diploma e do histórico escolar de graduação (frente e verso) no formato A4.
Estes documentos devem ser encaminhados com a autenticação da representação
brasileira no país de origem do candidato. Exige-se a tradução juramentada desses
documentos, com exceção de candidatos oriundos de países da África de língua
portuguesa, América Latina e América Central. Estes documentos deverão estar
acompanhados da “Carta de Reconhecimento de Título de Ensino Superior”, emitida
pela Instituição de Ensino a que se refere para os cursos que têm duração inferior a
quatro anos ou 2.700 horas;
(c) Artigo científico ou a publicação de livro e/ou capítulo de livro. No caso de artigo
científico, será exigida a apresentação de cópia integral de um artigo publicado em
revista indexada em pelo menos um dos seguintes sites: LILACS, SciELO, SCOPUS,
IndexCopernicus, ISI Web of Knowledge e/ou Medline. O artigo deverá também ter
sido publicado em revista classificada pelo WEBQualis da Capes, da área de Saúde
Coletiva, como pertencente aos seguintes estratos: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 ou C. No
caso de publicação de livro e/ou capítulo de livro, será exigida a publicação por editora
reconhecidamente científica/universitária em corpo editorial. Trabalhos nãopublicados, mas já aceitos para publicação, deverá ser enviada carta de aceite do
periódico e/ou da editora e cópia integral do artigo, livro e/ou capítulo de livro aceito.
Material didático não será aceito como publicação.
(d) Bolsa Hospedagem-Alimentação: comprovante de bolsa hospedagem-alimentação
pelo período de realização do curso. A FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para
alunos provenientes de outros estados ou países;
(e) Apresentação de protocolo de inscrição no CELPE-Bras: este exame é exigido para
os candidatos oriundos de países não-lusófonos. Contudo, a matrícula do candidato
estará condicionada à apresentação do certificado de aprovação do CELPE-Bras (nível
avançado). O candidato que tiver cursado a graduação ou o mestrado no Brasil poderá
apresentar uma Declaração à Coordenação do Curso de Pós-Graduação pretendido,
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comprovando que o mesmo possui conhecimento de língua portuguesa e condições
para acompanhar as atividades previstas;
(f) Plano de estudos (modelo anexo 1);
(g) Carta de recomendação (modelo anexo 2);
(h) Termo de compromisso (modelo anexo 3);
(i) Taxa de Inscrição: os candidatos estrangeiros estão isentos do pagamento da taxa
de inscrição.
3.3. Orientações Específicas para Inscrição
Para que a inscrição do candidato estrangeiro seja homologada, isto é, confirmada e
aceita, é necessário o envio de toda a documentação exigida dentro do período de
inscrição. Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas.
A relação nominal dos candidatos homologados será disponibilizada no SIGA (link
Inscrição) no período de 11 a 31 de julho de 2013.
3.4. Seleção
O candidato estrangeiro não-residente no Brasil realizará suas provas (tanto a prova de
inglês quanto a prova de conhecimento específico) online na representação
diplomática brasileira em seu país de origem, na semana entre os dias 06 e 09 de
agosto de 2013. A data e horário serão definidos até o dia 02 de agosto. Caso resida
temporariamente no Brasil, ele realizará suas provas online nas dependências da
ENSP/FIOCRUZ, no dia 07 de agosto, em horário a ser divulgado posteriormente.
(a) Prova de inglês: esta prova é baseada na compreensão de textos e terá duração
máxima de três horas. É facultativo o uso de dicionário (formato impresso) na prova de
inglês, mas não será permitida a utilização de quaisquer recursos eletrônicos (tradutor,
palm top, telefone celular, etc). Estarão dispensados aqueles que, no momento da
inscrição, apresentarem cópia autenticada do TOEFL Internet-Based (iBT), com
pontuação 53-64, dentro do prazo de validade de dois anos; Certificado do Michigan
(ECCE, MTELP, ECP) ou Cambridge (FCE, CAE e CPE). Nota mínima para aprovação: 6
(seis).
(b) Prova escrita de conhecimento específico: Os candidatos ao curso de Doutorado
devem realizar prova escrita, constituída por duas questões gerais da Saúde Pública
(valendo 5 pontos cada) formuladas em português e que deverão ser respondidas em
português, com duração máxima de três horas. Nota mínima para aprovação: 7 (sete).
Nota: A avaliação final relativa à aprovação dos candidatos será realizada pela
Comissão de Seleção, que emitirá as cartas de aceite individuais para os alunos
selecionados.
Divulgação do resultado final: 15 de agosto de 2013, até as 12h, no site da Plataforma
Siga (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública ENSP > Seleção
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3.5. Bibliografia da Prova de Conhecimentos Gerais
Gadelha, Carlos Augusto G. Desenvolvimento, complexo industrial da saúde e política
industrial. Rev. Saúde Pública, Agosto 2006, vol.40, Número Especial, p.11-23.
Grangeiro, Alexandre et al. Sustentabilidade da política de acesso a medicamentos
antiretrovirais no Brasil. Rev. Saúde Pública, Abril 2006, vol.40,
Viana, Ana Luiza D & Dal Poz, M. R. A reforma do sistema de saúde no Brasil e o
Programa de Saúde da Família. Physis. 1998, vol.8, n.2, pp. 11-48.
Observação: Os textos estão disponíveis em www.scielo.br
3.6. Matrícula
O período de matrícula será de 02 a 16/01/2014. São documentos exigidos nesta
etapa: apresentação de certificado de aprovação no CELPE-Bras (nível avançado),
fotocópia autenticada e legível do Passaporte e da folha de visto; fotocópia da carteira
de identificação; e duas fotografias 3x4 com data recente. As fotocópias devem ser
encaminhadas no formato A4 e com a autenticação da representação brasileira no país
de origem do candidato. Estes documentos devem ser enviados pelos Correios, na
modalidade EMS (Serviço Postal Expresso), dentro do período de matrícula, para o
seguinte endereço:
Fundação Oswaldo Cruz
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
Serviço de Gestão Acadêmica (SECA)/Matrícula de Candidato Estrangeiro no Curso de
Doutorado em Saúde Pública
Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Térreo
Manguinhos 21041-210
Rio de Janeiro - RJ
Brasil
O candidato deverá confirmar a data de sua chegada ao país através de mensagem
eletrônica ao SECA, para o e-mail doutoradosp@ensp.fiocruz.br,
até o dia
31/01/2014. Recomenda-se a chegada ao Brasil uma semana antes do início do curso.
É facultativo ao candidato efetuar a matrícula no primeiro dia de aula no Setor de
Atendimento ao Público do Serviço de Gestão Acadêmica (SECA).
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ANEXOS
ANEXO 1
PLANO DE ESTUDOS
para candidatos estrangeiros aos Programas de Pós-Graduação
(Mestrado e Doutorado)*
1. Sobre o programa a ser realizado:
a) Tópicos de interesse que pretende abordar em seus estudos:
b) Assunto previsto para dissertação ou tese:
2. Relevância dos estudos para desenvolvimento da área específica:
3. Atividades em que pretende aplicar o conhecimento adquirido:
Informações Complementares:
Nome do candidato: ____________________________________
Local: _____________________
Data: _____________________
Assinatura: __________________________
(*) Utilize folhas adicionais, caso necessário.

ANEXO 2
CARTA DE RECOMENDAÇÃO PARA CANDIDATOS
Nome do candidato:
Qualidades acadêmicas do candidato:
Justificativas para a realização do mestrado ou doutorado no Brasil:
Justificativas para a escolha da IES de destino do candidato e, em particular, do
departamento no qual desenvolverá os estudos:
Na sua avaliação, quanto à aptidão para realizar estudos avançados e pesquisas, o
candidato situa-se entre:
( ) os 5% mais aptos ( ) os 10% mais aptos ( ) os 20% mais aptos ( ) os 50% mais aptos
Nome de quem recomenda:
Instituição:
Titularidade:
Local:
Data:
Assinatura de quem recomenda:
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ANEXO 3
TERMO DE COMPROMISSO
DE BOLSISTA ESTRANGEIRO NO BRASIL
Pelo
presente
Termo
de
Compromisso,
eu,
_______________________________________
___________________,
de
nacionalidade
________________,
residente
e
domiciliado(a)
na
_________________________________________________,
na
cidade
_____________, CEP __________, portador do CPF nº ___________, assumo, em
caráter irrevogável, os compromissos e obrigações que se seguem:
1. Seguir o curso e obedecer às regras da instituição;
2. Dedicar-me integral e exclusivamente ao curso, não exercendo qualquer atividade
não relacionada com o programa estabelecido;
3. Não acumular bolsas, auxílio ou qualquer complementação de agências nacionais ou
estrangeira ou ainda salário no Brasil. No caso de qualquer outro acúmulo, tenho
ciência de que a bolsa será cancelada e serei notificado(a) a devolver todas as parcelas
recebidas a partir do referido acúmulo, acrescidas de multa de 10% sobre o total do
débito;
4. Não interromper o curso, antes de uma justificativa e de obter a prévia autorização
da Coordenação do Programa e órgão financiador por escrito, após análise do pleito,
sob pena de devolução de todas as parcelas recebidas, acrescidos de multa de 10%
sobre o total do débito;
5. Solicitar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, autorização para qualquer
viagem relacionada ou não ao Plano de Estudos;
6. Apresentar relatórios referentes às atividades desenvolvidas ao final de cada
semestre escolar acompanhado do relatório do Orientador conforme modelo padrão
das agências;
7. Retornar ao país de origem tão logo termine o curso no Brasil, solicitando passagem
de retorno com antecedência de 30 dias da data da viagem.
Ao confirmar o presente Termo, declaro ciência de que a matrícula no curso
poderá ser cancelada, pela infração a quaisquer condições aqui estipuladas.
______________________________________________
Data
______________________________________________
Assinatura do bolsista
______________________________________________
Assinatura do Orientador
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