
CHAMADA PÚBLICA CONIF/AI Nº 004/2018 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA 

PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO 

CANADÁ-BRASIL (CBSP) 2019-2020 

 

Documentos de apoio: 

Os seguintes documentos devem ser anexados ao formulário de inscrição: 

1. Comprovante de cidadania: cópia de passaporte válido ou cópia do documento de 

identidade (RG).  

2. Cópia oficial do histórico acadêmico: cópia original em português e cópia traduzida para o 

inglês ou para o francês do histórico acadêmico mais recente do candidato.  

3. Descrição do curso e disciplinas: uma breve descrição do programa e disciplinas traduzida 

para o inglês ou francês.  

4. Curriculum vitae: currículo do candidato em inglês ou francês 

5. Comprovante de proficiência: cópia dos resultados dos testes de proficiência em inglês ou 

francês. Os testes deverão ter sido realizados a partir de 2016. Os testes válidos para esta 

chamada são: Inglês: IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP; Francês: TCF and DELF.  

6. Carta de intenção do candidato: carta em inglês ou francês abrangendo o histórico, os 

objetivos e a motivação para estudar no Canadá (máximo de uma página). 

7. Carta de recomendação do Assessor de Relações Internacionais ou de representante da 

instituição brasileira: carta em inglês ou francês apoiando a candidatura, pontuando sobre 

como estudar no Canadá poderá beneficiar o candidato e complementar seus estudos no 

Brasil.  

8. Declaração de compromisso: cópia assinada de documento atestando que o candidato se 

compromete a retornar ao Brasil após o término do período de intercâmbio e concluir seus 

estudos na instituição de origem, bem como que se compromete a disseminar os resultados da 

experiência de intercâmbio na comunidade acadêmica, por meio de um relatório final e uma 

apresentação em evento público, como: palestra, workshop ou seminário.  

9. Formulário de liberação de informações pessoais e imagem: cópia assinada do Formulário 

de consentimento de liberação de informações pessoais e imagem garantindo a autorização do 

candidato para que o CICan divulgue e compartilhe informações pessoais relacionadas aos 

estudos no Canadá com o Conif, o comitê de seleção, a instituição de origem e a instituição 

hospedeira (instituto ou college canadense). 


