
 
 

Programa de Bolsas do NBME América Latina - Formulário de Declaração Institucional 
 
Um representante institucional, autorizado por cada instituição (incluindo a Instituição Líder e cada instituição 
participante), deve preencher este formulário e enviar com o pedido. A documentação a seguir também deve ser 
incluída em anexo, da seguinte maneira:  

• O Estatuto da Instituição e/ou documentos constitutivos (com tradução em inglês, se disponível) concedidos 
por governos provinciais, estaduais, regionais e/ou nacionais, para legitimar a existência da instituição - 
OBRIGATÓRIO  

• Carta de Apoio às atividades descritas na Proposta - OBRIGATÓRIA  

Nome da Instituição:  

Localização da 
Instituição:  

A instituição está listada no FAIMER World Directory 
of Medical Education? 
                SIM 
                NO 

É uma instituição Sem Fins Lucrativos ou Com Fins Lucrativos? 
                Instituição Sem Fins Lucrativos 
                Instituição Com Fins Lucrativos 
 

Os diretores, sócios, membros da diretoria, administradores ou funcionários da instituição 
estão atualmente empregados ou ocupam qualquer cargo oficial ou têm obrigações, 
incluindo quaisquer posições de consultoria, cerimonial ou titular, para qualquer governo, 
departamento de governo, agência (incluindo qualquer empresa governamental) ou 
organização internacional pública? 

                SIM 
                NO 
 

Os diretores, sócios, membros da diretoria, administradores ou funcionários da instituição 
atualmente tem qualquer função ou cargo em qualquer partido político ou são candidatos 
a qualquer cargo político? 

                SIM 
                NO 

Algum dos diretores, sócios, membros da diretoria, administradores ou funcionários 
identificados atuarão em assuntos envolvendo a bolsa? (Em caso afirmativo, identifique 
essas pessoas e atividades propostas no espaço abaixo.)  

                SIM 
                NO 

Quais outras empresas ou entidades governamentais a instituição representa, presta consultoria, atua como 
agente, tem parceria, joint venture ou outras relações similares? (No espaço abaixo, indique a extensão de 
cada uma dessas relações e a forma como a escola é recompensada em relação a tais relacionamentos.) 

 

Somente para a Instituição Líder, também deve ser fornecida a documentação da condição de instituição sem fins lucrativos. 

 

 

Certifico que minha instituição é capaz e está disposta a participar das atividades descritas nesta Proposta. 

 
 
 

 

Nome do Representante Autorizado pela Instituição  
 
 

 

Assinatura do Representante Autorizado pela Instituição  
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