
YP&SS - IEEE/GRSS-Young Professionals & 16th ISPRS Working Group V/5 

and Student Consortium Summer School 2017 

1Lamentamos informar que o evento conta com recursos financeiros limitados. Infelizmente, não será possível 

atender a todas as solicitações como nos dois eventos anteriores. Cada solicitação será avaliada por uma 

comissão formada por um representante da organização do evento (Prof. Veraldo Liesenberg), um 

representante da organização local (Prof. Marcos B. Schimalski), um representante do IEEE/GRSS (Prof. Raul 

Q. Feitosa) e três representantes do ISPRS Student Consortium (PhD Student Sheryl R.C. Reyes, PhD Student 

Charles Jjuuko, e Dr. Krzysztof Stereńczak). 

 

 

Formulário de Solicitação de Apoio Financeiro1 
Dados pessoais 
 

Nome completo:  

CPF / Passaporte:  

Endereço completo:  
 

E-mail:  

DDD/Telefone:  

DDD/Celular:  

Data de Nascimento:  
 

Dados relativos à formação 
 

Instituição de origem:  

Nível (mestrado/doutorado):  

Previsão do mês/ano de defesa:  

Nome do orientador (e coorientador):  

 
Sou membro do capítulo Brasileiro da IEEE-GRSS:   ............. SIM  ............. NÃO 
Sou membro da IEEE-GRSS:   ............. SIM  ............. NÃO 
Meu orientador é membro do capítulo Brasileiro da IEEE-GRSS:   ............. SIM  ............. NÃO 
Meu orientador é membro da IEEE-GRSS:   ............. SIM  ............. NÃO 

 

Previsão de Gastos 

Item Descrição Estimativa de custo (R$) 

Hospedagem   

Inscrição   

Transporte   

Outras despesas   
Previsão total dos gastos (R$)  

 
É bolsista de alguma agência de fomento (e.g. CNPq, CAPES, FAPESP, etc.)?  
(   ) SIM (   ) NÃO 
Em caso afirmativo, indicar a agência de fomento: ............................ 
Possui taxa de bancada de alguma agência de fomento (e.g. CNPq, Fapesp, etc)?    
(   ) SIM (   ) NÃO 
Em caso afirmativo, indicar o valor:  R$ ....................... 
Existe a possibilidade de receber algum apoio financeiro de sua instituição e/ou do seu programa de pós-graduação?  
(   ) SIM (   ) NÃO 
Em caso afirmativo, indicar o valor:  R$ ....................... 
Já recebeu algum auxílio para participação em algum evento anterior (e.g. YP&SS 2015, e/ou YP&SS 2016? 
(   ) SIM (   ) NÃO 
Em caso afirmativo, indicar o valor:  R$ ....................... 
Possui alguma outra fonte de renda (e.g. salário, aluguel de imóvel, investimentos financeiros, etc)? 
(   ) SIM (   ) NÃO 
Em caso afirmativo, indicar o valor:  R$....................... 
Declaro que todas as informações fornecidas acima são verdadeiras 
(   ) SIM (   ) NÃO 

 
Por favor, complete este formulário e o encaminhe, junto com a carta do orientador, apoiando a sua candidatura, até 
10 de setembro de 2017 ao e-mail def.cav@udesc.br. Formulários recebidos fora do prazo não poderão ser analisados. 
O auxílio aos agraciados, conforme descrito acima, será condicionado à assiduidade e pontualidade de 100%. Face a 
falta de apoio de agências de fomento, o auxílio será composto por um auxílio de custo para hospedagem em hotel, em 
quarto duplo, por até 5 pernoites (Hotel Visual, Av. Luiz de Camões 2455, Bairro Conta Dinheiro, Lages - SC).  

mailto:yp&ss@fct.unesp.br

