
 

ANEXO I DO EDITAL  Nº 158/2017 
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO INDIVIDUAL DE “APOIO À PARTICIPAÇÃO 

EM EVENTOS – TRABALHO APROVADO” - LINHA 1 
(Preenchimento obrigatório em Letra de Forma) 

 

1. SOLICITANTE (preenchimento OBRIGATÓRIO) 

Solicitante:________________________________________________________________________________Mat.:____________________

Semestre:_______Identidade:______________________________CPF:____________________________Curso:______________________

Telefone Fixo:(   )___________________Telefone Celular: (   )______________________________________________________________ 

Data de Aniversário:____/_____/______E-mail:__________________________________________________________________________ 

Link do Curriculum Lattes:___________________________________________________________________________________________ 

Link da aprovação do trabalho no evento:________________________________________________________________________________ 

Estou CIENTE de todas as informações prestadas neste formulário.                 _______________________________________ 

Data: _____/____/____                                                                                                                Assinatura - Solicitante 

2. SOLICITAÇÃO (preenchimento OBRIGATÓRIO) 

Nome do Evento:___________________________________________________________________________________________________ 

Título do Trabalho:_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Forma de Apresentação: □Oral  □Pôster     Data do Evento: ____ / ____ / ____ a ____/____/_____ 

 Cidade: ________________________________________________________________Estado:_________________________________ 

3. TIPO DE SOLICITAÇÃO (preenchimento OBRIGATÓRIO) 

3.1. Territorialidade do Evento: 

□Internacional             □Nacional 
 

3.2.Caráter do evento: 
□Internacional  □Nacional   □Regional     □Local 

 

3.3. Modalidade de Apoio:    
□Passagem Terrestre (Nacional)    □Passagem Aérea(Internacional) 

3.4. Data Prevista da Viagem 
(      )Passagem Terrestre (viagens nacionais): 
Saída: ____/____/____   
Retorno:____/____/____ 

Itinerário Completo: _______________________________________ 
 

(      )Passagem Aérea (viagens Internacionais) 
Saída: ____/____/____   
Retorno:____/____/____ 

Itinerário Completo: _______________________________________ 

5. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE (preenchimento do PRAE) 

 □ Termo de Responsabilidade e Autorização do Discente  □ Parecer e Autorização do Professor Orientador           □ Resumo do Trabalho       

 □ Carta de Aceite e Documento da Organização do Evento do Trabalho Aprovado                □ Programação do Evento              

6. DADOS SOBRE HABILITAÇÂO AO PRAE 

HABILITADO(A) AO PRAE:  (  ) SIM   (  ) NÃO 

No ano de 2018 foi apoiado(a) com alguma ação do PRAE: (  ) SIM   (  ) NÂO          

Caso SIM, especificar qual: (  )Edital de participação em eventos (  )Xerox Cas/DCE  (  )Edital de tutoria (  )Curso Livre  

7. RESULTADO DO CUSTO 

Valor: R$ _______________________  Data do orçamento___/___/______                                                              

Prezado discente:   
As solicitações que forem deferidas serão divulgadas no site  da UESB em ___/___/2018.  Os pedidos         

indeferidos serão informados por e-mail.    Em:_____/_____/_____                                                                                                                                            
__________________________________________ 
                         Assinatura – SAE 
 

Data: ____/____/____ 

Horário:____:____ 

Ass: 



 

ANEXO II DO EDITAL Nº 158/2017 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAR O 

TRABALHO NA UESB 

 Linha 1   

(Preenchimento obrigatório em Letra de Forma) 

 

Eu,_______________________________________________________________________, 

Matrícula _________________carteira de Identidade nº __________________ e CPF 

nº____________________ responsabilizo-me, sob as penas do Art. 299 e do Art. 171 do Código 

Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação de apoio a participação em 

eventos aplicada pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX), por intermédio 

da Gerência de Assistência e Assuntos Estudantis (GAE). 

Declaro, também, não estar pleiteando e recebendo o mesmo tipo de apoio de outro setor da 

UESB para participar do evento _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Autorizo ainda a Universidade do Sudoeste da Bahia - UESB a divulgar, gratuitamente, sem 

ressarcimento de direitos autorais, de acordo com a Lei n 9.610/98, o texto integral, ou parte, da 

publicação abaixo discriminada, de minha autoria ou co-autoria, em conteúdo da mídia, formato PDF, 

para fins de leitura, impressão e/ou download, a partir da data de hoje. 

 

TÍTULO DO TRABALHO: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

DADOS DO AUTOR(A)/CO-AUTOR(A) 

 

Autor:___________________________________________________________________________ 

Co-autor(a):______________________________________________________________________ 

Responsabilizo-me, também, em participar do Evento que for promovido e determinado pela GAE, 

bem como participar de TODO O EVENTO como ouvinte. 

Estou ciente de que, sendo autorizado o apoio, e porventura, não realizar a participação no evento 

solicitado, é de minha responsabilidade comunicar, ANTES do recebimento das passagens, à GAE 

a não participação no evento para as devidas providências. Estou ciente de que, caso já tenha recebido 

às passagens, terei que ressarcir à UESB o valor que tenha sido beneficiado 

 

_______________________________, _____ de ________________________de 201__. 

Local e Data 

 

 

Assinatura do Requerente:_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III DO EDITAL Nº  158/2017 

 

 FORMULÁRIO DO PARECER E AUTORIZAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR 

Linha 1 

(Preenchimento obrigatório em Letra de Forma) 

 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO / ORIENTANDO 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

 

Curso: ___________________________Matrícula: _______________________ Sem: _____ 

 

 

2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR 

Nome: ____________________________________________________________________ 

 

Matrícula: _______________________ 

 

3 - PARECER DO PROFESSOR 

 

Dou parecer favorável à participação do discente, acima identificado, no evento 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ que se 

realizará em _________________________________, no período de __________________ 

______________________para apresentação do trabalho acadêmico denominado 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

Autorizo, ainda, a UESB a veicular, através do site da Universidade e outros meios de comunicação 

desta Instituição, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei n 9.610/98, o trabalho 

acima citado, para fins de leitura, impressão e/ou download, visando a divulgação da produção 

científica brasileira. 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Professor Orientador 

 


