
Rua São Francisco Xavier, 524, 7º andar, sala 7141

Telefo

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Programa de Pós

Formulário para solicitação de renovação de bolsa PPGD/UERJ.

 

Nome do bolsista:_______________________________________________

Ano de ingresso no PPGD:

Nível: Mestrado (   ) Doutorado (

Linha de pesquisa:___________

Agência de Fomento da bolsa:

CAPES (   )  CNPQ (   )  

Início da bolsa:  Mês/ano

 
Obs: Solicitar a renovação da bolsa ao colegiad

referente ao início da vigência
 

 
- Informar as atividades acadêmicas realizadas no ano.
(Ex: Participação em seminários, cursos, eventos em geral. Publicações de 

artigos, livros, capítulo de livros etc...

Obs: É necessário incluir os comprovantes
- Discorrer sobre a importância do
acadêmico; 
Obs: A declaração precisa 
- Informar que reside na região metropolitana do
OBS:: A declaração precisa estar assinada e datada. 
residência) – Obs: O comprovante de residência 
de Janeiro precisa estar no nome do beneficiário da
comprovante de residência na região metropolitana do Rio
declaração com firma reconhecida em cartório informando o 
- Informar que não acumula o valor da
Caso acumule com autorização do orientador e 
ata da autorização no pedido de renovação;
OBS: A declaração precisa estar assinada e datada.
- Informar as disciplinas cursadas nos seme

 

Xavier, 524, 7º andar, sala 7141, bloco F,20550-900, Rio de Janeiro

efone: (21) 2334-0557 E-mail: ppgd@uerj.br 

www.ppgduerj.com 

 

 
 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Faculdade de Direito 
Programa de Pós-graduação em Direito 

 

Formulário para solicitação de renovação de bolsa PPGD/UERJ.

__________________________________________________________________

Ano de ingresso no PPGD:__________________________________________________________

) Doutorado (   ) 

__________________________________________________________________

Agência de Fomento da bolsa: 

 FAPERJ (   )  FAPERJ nota 10 (   ) 

Mês/ano 

Solicitar a renovação da bolsa ao colegiado do PPGD anualmente no mês 

da vigência da bolsa. 

Relatório de atividades 

Informar as atividades acadêmicas realizadas no ano. 
eminários, cursos, eventos em geral. Publicações de 

ivros, capítulo de livros etc...); 

Obs: É necessário incluir os comprovantes. 
Discorrer sobre a importância do recebimento da bolsa para o desenvolvimento 

Obs: A declaração precisa estar assinada e datada 
rmar que reside na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

: A declaração precisa estar assinada e datada. (Anexar comprovante de 

O comprovante de residência na região metropolitana 
tar no nome do beneficiário da bolsa.  Se o bolsista não tiver 

comprovante de residência na região metropolitana do Rio, terá que enviar uma 
declaração com firma reconhecida em cartório informando o endereço.

acumula o valor da bolsa com outra a atividade remunerada. 
com autorização do orientador e aprovação do colegiado, anexar a 

ata da autorização no pedido de renovação; 
claração precisa estar assinada e datada. 

Informar as disciplinas cursadas nos semestres. (Anexar o histórico parcial)

Rio de Janeiro/RJ. 

Formulário para solicitação de renovação de bolsa PPGD/UERJ. 

____________________       

________________ 

___________________________________ 

o do PPGD anualmente no mês 

eminários, cursos, eventos em geral. Publicações de 

recebimento da bolsa para o desenvolvimento 

Anexar comprovante de 

na região metropolitana do Rio 
bolsa.  Se o bolsista não tiver 

terá que enviar uma 
endereço. 

bolsa com outra a atividade remunerada. 
aprovação do colegiado, anexar a 

(Anexar o histórico parcial) 


