
Edital CoPPE 01/2015 
Anexo I - Solicitação de Autorização para Participação em Evento 

1. Identificação do Servidor

Nome completo: 

Matrícula Siape: 

Cargo: 

CPF: 

E-mail institucional: 

Telefone de Contato: 

Link Currículo Lattes 

Área de docência 
(disciplinas): 

Área de atuação (setor): 

2. Identificação do Evento

Nome do Evento: 

Período: 

Instituição Organizadora: 

Local do Evento: 

Área de Concentração: 

Tipo da Instituição 
Organizadora: 

(   ) Pública - Próprio órgão   (   ) Pública - outros    (   ) Privada 
(   ) Estrangeira Pública  (   ) Estrangeira Privada 
(   ) Não Governamental sem fins lucrativos   

Contato: 



Carga horária:  
1/3 

 
3. Relevância 
(Descrever de forma objetiva qual a relevância da participação no evento e qual a aplicabilidade em sua atividade atual): 

Título do trabalho: 
 

 

Tipo:  (    ) Artigo     (    ) Trabalho completo     (    ) Resumo Expandido     (    ) Resumo      
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Itens Financiáveis Solicitados Previsão de gastos em reais R$ 

Inscrição no evento  

Passagens terrestres  

Passagens aéreas  

Hospedagem  

Alimentação  

Total Solicitado (R$)  
Observações: 
• Anexar programação do evento. 

• Esta solicitação é pré-requisito para participação em Edital - não há garantia de aprovação. 

Ifes - Campus de Alegre, ____/____/_____. 

___________________________________ 
Assinatura do Requerente 

PARECER DA CHEFIA IMEDIATA 
(A Chefia Imediata deverá atestar se a participação no evento é pertinente (em relação à área de atuação) e relevante para a 
Instituição.) 
(    ) Deferido   (    ) Indeferido 
 
Justificativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ifes - Campus de Alegre, ____/____/_____. 

 
__________________________________________ 

Carimbo e Assinatura da Chefia Imediata 
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