
O beneficiário do Ajuda de Custo é obrigado a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir do seu retorno, relatório de atividades e certificados de participação.  

Modelo-005 POSGRAP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUACÃO E PESQUISA 

FORMULÁRIO 005 POSGRAP 
AJUDA DE CUSTO (INTERCAMBIO)  

Para discentes regularmente matriculados em programas de pós-graduação da UFS

Marcar a fonte de recursos (a ser marcada pela Coordenação do Programa):  PROAP/CAPES ou  PROPG/UFS 

No Processo: 

1 – MODALIDADE: 
a. Participação de alunos em atividades de intercâmbio (cursos ou disciplinas em outro PPG, em outra IES), desde que estejam
relacionadas às suas dissertações e teses.

2 – PROGRAMA: 
3 – DADOS PESSOAIS 
3.1) Nome Completo: 
3.2) CPF: 3.3) Identidade (no e órgão expedidor): 

3.4) Matrícula UFS: 3.5) Telefone: 
(  ) 

3.6) E-mail: 

4 – SOLICITAÇÃO 
4.1) Título da atividade: 

4.2) Instituição/Departamento/Laboratório/Local onde ocorreram as atividades: 

4.3) Período de realização das atividades (d/m/aaaa): De   a 

5 – CUSTOS (em R$) 
5.1) Participação de alunos em cursos ou disciplinas em outro PPG em outra IES (Máximo R$ 1.000,00): R$ 

TOTAL  R$ 

6 – Dados Bancários 
6.1) Banco:    
6.2) Agência:    
6.3) Conta Corrente: 

Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”,     de  de 

Assinatura/Carimbo do Coordenador do Programa Assinatura do Orientador   Aluno 

Anexar os seguintes documentos: 
• Plano de atividades (Título do projeto, objetivos específicos da atividade em questão, descrição detalhada das atividades, cronograma);
• Carta de recomendação do orientador; 
• Carta de aceite da instituição onde será desenvolvida a atividade; 

• Termo ou protocolo de cooperação/parceria entre as instituições ou documento equivalente.
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