
 

 
Fundo da Bolsa de Estudos Global - ICOMB 

Requerimento Para a Bolsa de Estudos 
 

I. INFORMAÇÕES PESSOAIS do(a) candidato(a) 
 
Nome:______________________________________________________________________________________ 
 
Correio Eletrônico:____________________________________________________________________________ 
 
Endereço Residencial:_________________________________________________________________________ 
 
Data de nascimento: Dia______ Mês______ Ano___________ Sexo: Masculino______ Feminino_______  
 
Estado Civil: Solteiro(a) _________ Casado(a)________ 
 
Número de dependentes que o/a acompanham: cônjuge________ filhos__________ 
 
Nível de educação completada:_____________________________________________ 
 
Experiência ministerial na igreja / conferência:_______________________________ 
 
II. Aprovação da conferência nacional (a ser preenchido pelo(a) presidente da conferência) 
 
Favor de anexar um documento separado em papel timbrado da conferência incluindo os seguintes itens: 

a) Como o(a) candidato(a) foi selecionado(a) para receber uma bolsa de estudos. 
b) O plano ministerial do(a) candidato(a) dentro da igreja ou conferência após os estudos por um período 

mínimo de três anos. 
c) A aprovação do programa de estudos proposto.  
d) O montante com que a conferência se compromete a ajudar financeiramente ao(a) candidato(a). 

 
III. PROPOSTA DO PROGRAMA DE ESTUDOS (a bolsa será transferida após a matricularão em um programa.) 
  
Instituição___________________________________________ Endereço________________________________ 
 
Programa____________________________________________ Grau___________________________________ 
 
Ano 1: Mês______Ano_____ a  Mês_____Ano_____  Carga Horária ___________________________ 



 
Ano 2: Mês______Ano_____ a  Mês_____Ano_____  Carga Horária ___________________________ 
 
Ano 3: Mês______Ano_____ a  Mês_____Ano_____  Carga Horária ___________________________ 
 
 
IV. ORÇAMENTO ANUAL –a ser preenchido pelo(a) candidato(a) em consulta com a instituição 

CUSTO BÁSICO POR ANO RECURSOS POR ANO 

Mensalidade  $ Poupança pessoal $ 

Alimentação $ Remuneração durante as férias $ 

Alojamento $ Remuneração durante o ano letivo $ 

Taxas $ 
Ajuda financeira dos pais ou 
responsável $ 

Livros e materiais $ 
Auxílio financeiro de outros 
familiares $ 

Roupas $ Bolsas de estudo $ 

Despesa Pessoal/ 
Recreação $  Escola/Instituição $ 

    

Viagens $ Apoio da Conferência  $ 

Outros custos $ Outros recursos $ 

CUSTO TOTAL $ TOTAL DE RECURSOS $ 

 
V. Memorando de Entendimento  

1. A aprovação da bolsa está condicionada à: 
a) A aprovação e o apoio financeiro do(a) candidato(a) por parte da conferência local. 
b) O compromisso do(a) candidato(a) para retornar à servir na igreja/ conferência após os estudos pelo 

período de três anos. 
c) A aprovação do(a) candidato(a) pelo Comitê de Seleção da Bolsa de Estudos Global. 
d) A disponibilidade de fundos. 

2. A bolsa de estudos será concedida somente a alunos(as) registrados(as) em tempo integral a um 
programa aprovado pelo Comitê de Seleção da Bolsa de Estudos Global. 

3. A bolsa é concedida por um ano e é renovável ao máximo três anos. 
4. O Comitê de Seleção da Bolsa de Estudos Global exigirá relatórios do progresso do(a) aluno(a) da 

conferência, da instituição e do próprio estudante(a) a cada ano antes da renovação da mesma. 
5. Os alunos que ainda não tenham estudado em uma escola anabatista ou Menonita, e não estão 

aplicando para estudo em tal escola, será obrigado a ler 500 páginas por ano nos estudos anabatista / 
Menonitas, e escrever um breve relatório. 

 
Assinatura do(a) candidato(a)  _________________________________ Data________________ 
 
Assinatura do(a) presidente da conferência ______________________ Data______________ 
 
Assinatura do comitê de seleção _____________________________ Data_______________ 
 



Por favor devolva este formulário para: 
Fundo da Bolsa de Estudos Global - ICOMB 

Victor Wiens, Coordenador do Fundo de Bolsas 
32040 Downes Rd., Abbotsford, BC V4X 1X5, Canada 

Fax 604-859-6422 • E-mail: scholarshipfund@ICOMB.org 
________________________________________________________________________________________ 
A ser preenchido pelo comitê de seleção 
APROVAÇÃO DA BOLSA     Data  __________________ 

Quantia  __________________ 
Assinatura_______________________   Prazo  __________________ 
 (em nome do comitê de seleção) 


