
 

   

 

Chamada Pública CONIF/AI Nº 4/2018, de 19 de novembro de 2018 

 

Formulário de inscrição / Application Form 

 
 2019-2020 Programa de bolsas Canadá-Brasil / 
 2019-2020 Canada-Brazil Scholarship Program   

 

Informação pessoal / Personal Information  

Sobrenome / Family name :  

Nome / Given name:  

Data de nascimento / Date of birth :  
DD/MM/AAAA   /   DD/MM/YYYY   

 Sexo / Gender : 

☐  Male/Masculino  

☐  Female/Feminino 

Naturalidade / Place of birth :  

Estado de nascimento / State of birth :  

Nacionalidade / Nationality: 

Língua nativa / Mother tongue :  

Segunda língua / Second language:  

Número do passaporte / Passport number :                                                 CPF : 

Válido até / Date of expiry :                                                   (DD/MM/AAAA  /  DD/MM/YYYY) 

Household per capita Income/Renda familiar per capita: 

You are/Você é: 

☐  Preto/Black  

☐  Pardo/Brun 

☐  Indígena/Indigenous 

☐  Branco/White 



 

   

 

Endereço no Brasil / Address in Brazil 

Endereço residencial / Home address :  

Cidade / City :  

Estado / State :  

CEP :  

Telefone / Phone :  

Celular / Mobile :  

Email :  

Contato no Brasil / Contact in Brazil  

Sobrenome / Family name :  

Nome / Given name :  

Relação / Relationship :  

Endereço / Address :  

Cidade / City :                                      

Estado / State:                                               CEP :                                          

Telefone / Phone :  

Celular / Mobile :   

Email:                    

 

Estudos no Brasil / Studies in Brazil 

 

Teste de proficiência linguística / Language ProficiencyTest 

Você fez um teste de proficiência linguística nos últimos 2 anos? / Did you complete a language proficiency 
test in the last 2 years?  

☐  Yes/Sim  

☐  No/Não 

Nome do teste realizado / Name of test completed :                                      Resultados / Scores :  
(Exemplos / Examples : IELTS, TOEFL-iBT, TOEFL ITP, TCF, DELF, etc.)  

Data da conclusão do teste / Date of test completion :                              (DD/MM/AAAA / DD/MM/YYYY) 

 

 
Instituição atual no Brasil / Current Institution in Brazil    
 

Nome da instituição brasileira / Name of  Brazilian institution :  

Endereço / Address :  

Cidade / City :                                             Estado / State :                                                     CEP :  

Nome do curso / Program Name : 

Início de estudos / Beginning of studies :                               (AAAA / YYYY)                        

Ano atual de estudo / Current year of study :               de /of               (Exemplo / Example:  2 de 4 / 2 of  4) 



 

   

 

Data prevista de conclusão / Expected date of completion :                         (AAAA / YYYY)              

 

Estudos no Brasil / Studies in Brazil 
 
Língua de estudo no Canadá / Language of Study in Canada  
 

 
Em qual idioma você prefere estudar no Canadá?  / In which language would you prefer to study in Canada? 
 

☐  Inglês / English             
 

☐   Francês / French   
 

 
Lista de verificação do documentos / Document Checklist 

 
Esta lista de verificação de documentos é para ajudá-lo a verificar se você está enviando 
todos os documentos necessários para processar seu pedido de bolsa de estudos para 
estudar no Canadá. Se alguma das documentações de suporte listadas abaixo estiver 
faltando, o processamento da sua inscrição será rejeitado. /  
This document checklist is to help you verify that you are sending all the supporting 
documents necessary to process your scholarship application to study in Canada.  If any of 
the supporting documentation listed below is missing, the processing of your application will 
be rejected.    
 
Todas as transcrições acadêmicas em um idioma diferente do inglês ou do francês devem ser 
traduzidas. Você precisará fornecer uma cópia de suas transcrições originais juntamente com 
uma cópia traduzida para inglês ou francês. /  
All academic transcripts in a language other than English or French must be translated.  You 
will need to provide a copy of your transcripts along with a translated copy into English or 
French.   
 
Por favor, verifique cada item que você está enviando com sua inscrição. / 
Please verify and check each item you are sending with your application.  
 

☐ Formulário de inscrição.  /  
Application Form. 



 

   

 

☐ Comprovante de cidadania: cópia do passaporte válido ou cópia do documento de 
identidade (RG).  /  
Proof of citizenship: copy of your valid passport or National ID card (RG#). 
 

☐ Cópia oficial do histórico acadêmico: cópia do histórico acadêmico mais recente do candidato. 
/ Official copy transcript:  copy of latest academic transcript from the institution you are 
currently attending.  
 

☐ Tradução do seu último histórico acadêmico em inglês ou francês /  
Translation of your latest academic transcript into English or French. 
 

☐ Breve descrição do curso que você está estudando no Brasil, juntamente com as descrições 
das disciplinas traduzidas para o inglês ou francês.  /  
Brief description of the program you are currently studying in Brazil along with course 
descriptions translated into English or French. 
 

☐ Curriculum vitae (currículo) em inglês ou francês. /   
Curriculum vitae (resume) in English or French. 
 

☐ Prova de conclusão e resultados do teste de proficiência linguística (IELTS, TOEFL iBT, TOEFL 
ITP, TCF, DELF, etc.) concluído em 2016 ou após. /  
Proof of completion and results of language proficiency test (IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP, 
TCF, DELF, etc.) completed in 2016 or after.  
 

☐ Carta de intenção do candidato, em inglês ou francês. /  
Letter of intent from the candidate in English or French.  
 

☐ Carta de recomendação do Assessor de Relações Internacionais ou representante da 
instituição brasileira, em inglês ou francês. /  
Letter of support in English or French from the International Relations Advisor or a 
representative of the Brazilian institution. 
 

☐ Cópia assinada da Declaração de de compromisso do candidato de retonar à instituição de 
origem e  divulgar sua experiência. /  
Signed copy of the Statement of commitment  through which the candidate agrees to return 
to the home institution as well as to disseminate his/her experience. 
 

☐ 
 

Cópia assinada do Formulário de consentimento de divulgação de informações pessoais / 
Signed copy of the Personal Information Consent Form. 

 
 

 

 


