FORMULÁRIO DE PEDIDO DE BOLSA DE ESTUDO PARA
MESTRADO
1. DADOS DO CANDIDATO
•

Nome: _____________________________________________________________________________

•

Nacionalidade _______________________________________________________________________

•

Data de Nascimento _____/_____/_________

•

Residência___________________________________________________________________________

•

Contactos (telefone e email):____________________________________________________________

•

Nível Académico Actual: ____________________________________________________

•

Possui vínculo empregatício: ( ) Sim

•

Candidatura para a Instituição: _________________________ Curso:_____________________________

Sexo: F / M___________________________

( ) Não

2. DESEMPENHO ACADÊMICO ANTERIOR
•

Instituição de Ensino ___________________________________________

•

Curso_____________________________________________________________________________________

•

Média Final________________________________________________________________________________

•

Disciplinas cursadas e respectivas notas (anexar cópia do Certificado de Cadeiras Feitas):

3. OBJECTIVO DA BOLSA
Definir o campo de estudo e a sua relevância

País_______________

4. DADOS SOBRE O PROJECTO DE PESQUISA
Proposta de tema para projecto de pesquisa (o tema deve estar directamente ligado a Conservação):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Justificação do Tema:

5. RESULTADOS ESPERADOS E UTILIDADE FUTURA DO CURSO
Indique como espera tirar o melhor partido dos resultados obtidos no curso, definindo possíveis funções que poderá
exercer com os conhecimentos adquirdos e descrevendo responsabilidades futuras.

6. DESPESAS COBERTAS PELA BOLSA DE ESTUDO
• Taxas de inscrição e propinas;
• Subsídio para material didáctico no valor de 100.000,00 Mts.
• Subvenção de pesquisa para trabalho final do curso no valor total de 150.000,00 Mts.
EXIGÊNCIAS GERAIS PARA BENEFICIAR DA BOLSA DE ESTUDOS
Para concorrer à uma bolsa, o candidato deverá:
• Comprovar desempenho académico satisfatório (igual ou acima de 14 valores) a nível da licenciatura;
• Dedicar-se integralmente às actividades do Programa;
• Ser admitido pela instituição de ensino no curso proposto;
• Ser classificado no processo selectivo especialmente instaurado pelo Programa.

____________________________
Assinatura do Estudante

Data: ____/____/____

TERMO DE COMPROMISSO
Declaro, para os devidos fins, que eu, ________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
nacionalidade

____________________,

profissão

______________________________________,

endereço_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
aluno(a) devidamente matriculado(a) no Curso de _______________________________________
____________________ sob o número ________________, em nível de ____________________, da
UNIVERSIDADE __ ___________________________, estou ciente das obrigações inerentes à qualidade
de bolsista do PLCM e nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas:
I – dedicação integral às atividades do programa de Mestrado;
II – comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante as normas definidas pela entidade
promotora do curso;
III – ser classificado no processo seletivo especialmente instaurado pela promotora do curso e seus
parceiros académicos;
IV- Não reprovar a nenhuma cadeira ao longo do curso.
A inobservância dos requisitos citados acima, e/ou e a prática de qualquer fraude pelo(a) bolsista,
implicará(ão) no cancelamento da bolsa, com a restituição integral e imediata dos recursos concedidos pelo
programa.

Assinatura do(a) bolsista:______________________________
Local de data:________________________________________
Assinatura da Comissão responsável pela Bolsa PLCM: _________________________________

ANEXO 1: Lista de documentos a fornecer
Documentos a anexar ao formulário (obligatório)

1.

Curriculam Vitae

2.

Cópia do Bilhete de Identidade ou passaporte

3.

Carta de solicitação e justificação de candidatura a bolsa de estudo

4.

Comprovativo de inscrição ou pre-inscricão num curso de mestrado numa das
faculdades parceiras

5.

Cópia autenticada dos diplomas anteriores e certificado das notas obtidas

Fornecidos com o dossier
de candidatura (se sim,
assinale com X)

