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RETIFICAÇÃO 01 – CHAMADA 1/2022 – AUXÍLIO PARA EVENTOS
PROFHISTÓRIA UNICAMP

Onde se lê:

2. SUBMISSÃO E ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES

2.1. As solicitações deverão conter:

A) Formulário “Solicitação de Recurso – Evento Científico”, devidamente preenchido e

assinado, disponível em https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/formularios;

B) Parecer do orientador indicando e aprovando a participação do aluno no evento para o

qual está sendo solicitado o apoio;

C) Carta de aceite do trabalho no evento;

D) Título e resumo do trabalho a ser apresentado: até 2000 palavras, páginas numeradas,

espaço entre linhas duplo, fonte Times New Roman 12;

E) Cópias do CPF, RG, comprovante de matrícula, comprovante de residência e

comprovante de agência e conta no Banco (este último pode ser substituído por e-mail do

interessado indicando dados bancários: banco, agência e conta corrente). A conta bancária

deverá estar vinculada ao CPF do aluno;

Leia-se:

2. SUBMISSÃO E ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES

2.1. As solicitações deverão conter:

F) Formulário “Solicitação de Recurso – Evento Científico”, devidamente preenchido e

assinado (documento em arquivo único de extensão .pdf), disponível em

https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/formularios;

G) Parecer do orientador indicando e aprovando a participação do aluno no evento para o

qual está sendo solicitado o apoio (documento em arquivo único de extensão .pdf);

H) Carta de aceite do trabalho no evento (documento em arquivo único de extensão .pdf);

I) Título e resumo do trabalho a ser apresentado: até 2000 palavras, páginas numeradas,

espaço entre linhas duplo, fonte Times New Roman 12 (documento em arquivo único de

extensão .pdf);
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J) Cópias do CPF, RG, comprovante de matrícula, comprovante de residência e

comprovante de agência e conta no Banco (documentos em arquivos de extensão .pdf,

sendo um arquivo único para cada documento). Dados bancários podem ser substituídos

por e-mail do interessado indicando: banco, agência e conta corrente. A conta bancária

deverá estar vinculada ao CPF do aluno;

Campinas, 09 de setembro de 2022.

PROFA. ALINE VIEIRA DE CARVALHO

Coordenadora do Profhistória
IFCH/UNICAMP


