
 

Anexo II  Formulário para solicitação de isenção da taxa de inscrição 
 

 

Á comissão do processo seletivo para pósgaduação sticto sensu  2016 
 

Solicito isenção da taxa de inscrição para o Processo Seletivo para PósGraduação Stricto 

Sensu e informo, Abaixo, dados e justificativa para tal   concessão: 
 

1. Nome completo do candidato: 

2. No. de inscrição: Curso: Pósgraduação stricto sensu 

3. Campus: CamposCentro 

4. Justificativa da isenção: 

 

4.1. É beneficiário do programa Bolsa Família: ( ) Sim   ( ) 

Não 

 

Indique quais documentos estão sendo anexados a este formulário: 

 
( ) Cópia do comprovante de inscrição no Processo Seletivo 
( ) Cópia do documento que comprove ser beneficiário do Programa Bolsa Família do Governo Federal 
( ) Cópia do documento de identidade do candidato (frente e verso) 
( ) Cópia do CPF do candidato 

 
Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas e estar ciente de que a não apresentação da 
documentação completa implica o indeferimento do processo de Isenção. 

 

  ,  de  de 201_. 
(local) (dia) (mês) (ano) 

 

 
(Assinatura do candidato ou do seu representante legal) 

 
 

Comprovante do pedido de Isenção 
 

Nome Completo do candidato: 
 

Curso: Pósgraduação scricto sensu 
Campus: Campos Centro 

 
( ) Deferido ( ) Indeferido 

 

(assinatura do servidor IFFluminense



 

 

Anexo V  Termo de compromisso de liberação 
 

(Papel timbrado da instituição) 
 

<Local>, <dia> de <mês> de  <ano> 

 
Ao Programa de Pós Graduação em Sistemas Aplicados à Engenharia e Sistemas 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia   Fluminense 

 
Prezados Senhores, 

 

Apresentamos nosso colaborador  como 

candidato ao curso de mestrado em Sistemas Aplicados à Engenharia e Gestão e nos comprometemos  

a liberálo para cumprimento das atividades formativas necessárias ao curso nas quintas e sextasfeiras 

durante o período de 24  meses. 

Informo que nossa instituição tem conhecimento do Projeto de Pesquisa inicial do candidato, 

intitulado  “  ”, 

sabemos que está sujeito a modificações em função da orientação e gostaríamos de tecer os seguintes 

comentários: 

 
● Consideramos o trabalho importante para a sociedade. Sim   ( ) Não ( ) 

● O Projeto de Pesquisa agregará valor às atividades de nossa instituição. Sim   ( ) Não ( ) 

● Iremos apoiar financeiramente a execução do Projeto de Pesquisa. Sim   ( ) Não ( ) 

● Gostaríamos de participar das etapas de qualificação e defesa da dissertação. Sim ( ) Não ( ) 

 
Nos comprometemos a colaborar com a coordenação do Programa de Pósgraduação de 

Sistemas Aplicados à Engenharia e Gestão para que o candidato obtenha sucesso no trabalho e no  

curso caso seja  selecionado. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Instituição que apresenta o  candidato 

Nome legível e carimbo do responsável legal pela   Instituição 



 

 

 

Anexo VI  Modelo de declaração de dedicação às atividades do SAEG 
 

(Papel timbrado da  instituição) 
 

<Local>, <dia> de <mês> de  <ano> 

 
Ao Programa de Pós Graduação em Sistemas Aplicados à Engenharia e Sistemas 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  Fluminense 

 
Prezados Senhores, 

 

 
Eu,  como candidato ao curso de  mestrado em 

Sistemas Aplicados à Engenharia e Gestão me comprometo a dedicarme às atividades formativas e de 

pesquisa necessárias à obtenção do grau de Mestre em Sistemas Aplicados à Engenharia e Gestão no 

Instituto Federal Fluminense, às quintas e sextasfeiras, durante o período de 24 meses a partir do meu 

ingresso no curso, se classificado ao final do Processo   Seletivo. 

Declaro também que não possuo vínculo empregatício, estando no momento:  

(    ) trabalhando como autônomo 

(    ) trabalhando como estagiário ou bolsista 

(   ) aposentado 

( ) sem ocupação formal ou informal no mercado de trabalho 

Atenciosamente, 

 

Nome legível do candidato 



 

 

 

Anexo VII  Modelo de Projeto de Pesquisa 
 

 

Número de Inscrição: 

 
1. Nome do candidato: 

 
2. Linha de Pesquisa:  [  ] Sistemas Aplicados  à Engenharia [  ] Sistemas Aplicados à  Gestão 

 
3. Orientador(es)  pretendido(s): 

 
4.Título da proposta de projeto de  pesquisa: 

 
5. Introdução 

 
6. Revisão da Literatura (apresentar cronologicamente as principais pesquisas realizadas e a 

disponibilidade de dados na literatura, bem como outras fontes de informação sobre o tema proposto). 

 
7. Justificativa e relevância da  proposta 

 
8. Objetivos (Geral e  específicos) 

 
9. Material e Método (descrever detalhadamente como será desenvolvida a    pesquisa). 

 
10. Cronograma de execução das atividades a serem desenvolvidas (discriminar quantas atividades 

forem necessárias à execução do  Projeto) 

 
11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (De acordo com a NBR   6023) 

 

 
<local>, <dia> de <mês> de  2016 

 

Assinatura  do(a) candidato(a) 

 
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: 

 
a) A proposta de Projeto de Pesquisa deve ter a seguinte formatação: no máximo 5 laudas, espaço  

entre linhas simples, fonte Times New Roman 12 e todas as margens de 2   cm; 

 
b) A proposta de Projeto de Pesquisa deve ser entregue em três vias, dentro de três envelopes, 

lacrados, com o nome do candidato, seu número de inscrição e identificação da Linha de Pesquisa nas 

áreas externas de cada um dos  envelopes. 

 
c) O projeto deve estar contextualizado com a proposta do curso, que é descrita a seguir. 



 

 
Anexo VIII  Modelo de declaração institucional de adesão à proposta de projeto de 

pesquisa 
 

(Papel timbrado da  instituição) 
 

<Local>, <dia> de <mês> de  <ano> 

 
Ao Programa de Pós Graduação em Sistemas Aplicados à Engenharia e Sistemas 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  Fluminense 

 
Prezados Senhores, 

 
Declaro a adesão  da   nossa   instituição   à   proposta   de   Projeto   de   Pesquisa intitulada 

 , apresentada pelo 

Sr(a) como   candidato   ao   curso   de   Mestrado e, 

Sistemas Aplicados à Engenharia e Gestão e, caso aprovada, nos comprometemos a apoiar sua 

execução da(s) seguinte(s) forma(s): 

 
[  ] apoio financeiro à execução – aquisição de material de   consumo; 

[  ] apoio financeiro à execução – aquisição de material de permanente;   

[  ] apoio nos deslocamentos e transporte para atividades de   campo; 

[  ] apoio em hospedagem e alimentação para atividades de campo;   

[  ] cessão de dados e  informações; 

[  ] outros tipos de apoio à  execução:    
 

 

 
Atenciosamente, 

 
 

Instituição que apresenta o  candidato 

Nome legível e carimbo do responsável legal pela   Instituição 

 


