
PRÊMIO CRQ-IV – ANEXO 2 
FICHA DE INSCRIÇÃO - É obrigatório o preenchimento dos campos indicados com (*)  

DADOS DO(A) AUTOR(A) 

Nome (*): ________________________________________________  RG (*): ____________  CPF(*).: ______________ 

e-mail (*): ____________________________________  Tel/Cel 1(*): ______________  Tel/Cel 2: ______________ 

End.(*): __________________________________________________________________________________________ 

Cidade (*): _______________________________________________________  CEP (*): __________________  

Curso (*):  ________________________________________________________________________________________   

Inst. de Ensino (*) (se for o caso, informar o campus): _____________________________________________________ 

Nome e contatos do representante da Inst. de Ensino (*): _________________________________________________  

Tel/Cel 1(*) : ______________  Tel/Cel 2: ______________   e-mail (*): _____________________________________  

Obs.: Se o trabalho tiver mais autores, informar seus dados no ANEXO 3. 

Titulo do trabalho (*)  

 

 

 

MODALIDADES DE CURSOS (*) – Escolher apenas uma modalidade 
 

 

            Química de Nível Médio (Cursos Técnicos)           Engenharia da Área da Química 

            Química de Nível Superior (Licenciatura, Bacharelado, Tecnologia) 

 

DADOS DO(A) ORIENTADOR(A) 

Nome (*):_________________________________________________________   CPF (*): ________________________ 

e-mail (*): _____________________________________ Tel/Cel 1(*): ______________  Tel/Cel 2: ______________ 

End.(*): ___________________________________________________________________________________________ 

Cidade (*)  _________________________________________________________  CEP (*): _______________  
   

Instituição/Empresa onde trabalha: _____________________________________________________________________ 
 

Obs: Se o trabalho tiver dois orientadores, informar os dados do(a) segundo(a) no ANEXO 3. 
 
 

DOCUMENTOS ANEXADOS 
 

         Arquivo em PDF do trabalho  
         Comprovante(s) de matricula(s) 
         Relação com os demais integrantes do     

grupo (Anexo 3)  

 

     Declaração cedendo os direitos de divulgação ao CRQ-IV 
(Anexo 4) 

     Currículo(s) simplificado(s) do(s) orientador(es) 
     Comprovante de regularidade do(s) orientador(es),  

conforme previsto no Art. 4 do Regulamento. 
 

 
Declaramos conhecer e aceitar os termos do regulamento do Prêmio CRQ-IV. 

 
 

______________________, ___ de ____________ de 2023 
 
 
 

                               
______________________ 

                     Assinatura do(a) autor(a)  ___________________________ 
                  Assinatura do(a) orientador(a 

 
 

Após preencher os campos no computador, faça a impressão do arquivo. Depois que o autor e o orientador assinarem, esta ficha deve ser 
digitalizada e remetida para o endereço premiocrqiv@crq4.org.br juntamente com os demais documentos relacionados no Regulamento 
do Prêmio CRQ-IV 2023. 
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