
Aplicação 2011-2012 

 

Nome:__________________________________________________________________ 

Médio Inicial:______________ 

Sobrenome:______________________________________________________________ 

Aniversário (DD/MM/AA):____/_____/_____ 

Nível (apenas se é um/a estudante): __________________________________________  

Sexo: 

⬰Masculino 

⬰Feminino 

Endereço:_______________________________________________________________________________ 

Cidade:__________________________________Estado:_____________________CEP:________________ 

E-mail (opcional):_______________________________________________________________ 

Primário Número de telefone (por exemplo, casa, móveis, etc.)(XXX-XXXX-XXXX): 

______-_______-_______ 

 

Como você ficou sabendo sobre o programa? (Selecione um) 

⬰Google 

⬰Twitter 

⬰Facebook 

⬰Mbadika 

⬰Amigo/a(s) 

⬰Instituição de Ensino (por exemplo, escola) 

 

Qual dos seguintes idiomas você está confortável falando, lendo e escrevendo. Selecione todas que se aplicam. 

⬰Inglês 

⬰Português 

⬰Espanhol 

⬰Francês 

⬰Alemão 

⬰Japonês 

⬰Italiano 

⬰Chinês 

⬰Outros:__________________________ 
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Qual dos seguintes cursos você tem tomado no decorrer de sua carreira acadêmica e você amava tendo? 

(Selecione todas que se aplicam): 

⬰Física I (Secundária / Versão Escola Médio) - Mecânica Newtoniana 

⬰Física II (secundário / Versão Escola Médio) - Eletromagnetismo 

⬰Física I (Versão Escola Superior) - Mecânica Newtoniana 

⬰Física II (Versão Escola Superior) - Eletromagnetismo 

⬰Circuitos Eletrônicos 

⬰Introdução à Engenharia 

⬰Álgebra I 

⬰Geometria 

⬰Trigonometria 

⬰Cálculo da Única Variável- Cálculo I 

⬰Variável Múltipla- Cálculo II 

⬰Equações de Diferencial- Cálculo III 

⬰Ensino de Física / Cursos de Engenharia 

 

Qual a versão do programa Escola de Inverno que você prefere? (Selecione um) 

⬰Um Programa Intensivo de duas semanas (60 hr. Programa) 

⬰Um nível moderado de quatro semanas de programa (100 horas. Programa) 

⬰Um nível baixa intensidade de quatro semanas de programas (50 hr. Programa) 

 

Qual é a sua ocupação atual? (Favor selecione um) 

⬰Aluno (Escola Secundária) 

⬰Estudante (faculdade / universidade) 

⬰Pesquisador (não Universidade Afiliada; por exemplo, uma ONG). 

⬰Engenheiro (não Setor Universitário; Afiliadas e privado; ONGs). 

⬰Pesquisador / (Universidade Afiliadas) 

⬰Ativista da Comunidade 

⬰Instrutor (primário / secundário) 

⬰Instrutor / Professor (Faculdade / Universidade) 

⬰Funcionário do Setor Privado 

⬰Funcionário do Setor Público 

⬰Desempregados 

⬰Outro:_________________________ 

 

 

Qual é o nome da Escola / Organização / Empresa que é que você está atualmente associado? (Se você vai à 

escola e ao trabalho, fornecer apenas a escola de seu aqui. Você pode nos dar informações sobre seu trabalho 

na questão seguinte.). 

________________________________________________________________________________________ 
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Por favor, forneça uma breve descrição do seu atual local de trabalho e / ou na escola. (A par de frases é o 

suficiente. Nós só queremos saber um pouco sobre seus antecedentes. Um link do site também seria útil se 

estiver disponível). 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Quantas horas por semana você dedica ao seu atual empregador e / ou passar na escola (incluindo as atividades 

relacionadas com a escola)? (Selecione um) 

⬰00-10 horas 

⬰11-20 horas 

⬰21-30 horas 

⬰31-40 horas 

⬰41-50 horas 

⬰51-60 horas 

⬰60 + horas 

 

Quantas horas por semana você pretende dedicar ao Kixibu? (Selecione um) 

⬰0-5 horas 

⬰6-10 horas 

⬰11-15 horas 

⬰16-20 horas 

⬰21-25 horas 

⬰25 + horas 

 

Durante o mês de Julho, que horário você prefere atribuir a participar Kixibu. Por favor, selecione um o a melhor 

opção. (Sugestão: Estes horários são válidos para o dia da semana, seg-sex). 

⬰06h00 - 08h00 

⬰07h00 - 9:00 

⬰8:00 - 10:00 

⬰9:00 - 11:00 

⬰11:00 - 13:00 

⬰12:00 - 14:00 

⬰13:00 - 15:00 

⬰14:00 - 16:00 

⬰15:00 - 17:00 

⬰16:00 - 18:00 

⬰17:00 - 19:00 

 

Qual o método de comunicação que você prefere? (Selecione todas que se aplicam) 

⬰Phone/ SMS Text 

⬰Email 

⬰Facebook/Twitter 

⬰Convencional Mail 

⬰Outro:_________________________________ 
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Em 500 palavras ou menos, explicar por que você gostaria de participar do programa Kixibu em julho deste ano 

em Belo Horizonte. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Em 1000 palavras ou menos, identificar um problema que é de grande preocupação em sua comunidade. Propor 

uma solução (por exemplo, uma ideia, programa, projeto, etc.) que podem resolver este problema e explicar como 

você poderia implementar esta ideia em sua comunidade. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Lembrete: Aplicações devem incluir o seguinte para ser considerado pelo programa Kixibu: 

● Por Estudantes: 

○ Kixibu Aplicação 

○ Transcrição * 

○ Carta de recomendação (e.g. de Instituição de Ensino/Instrutor/etc.) 

○ Apresentação de um tamanho de uma carteira ou uma fotografia tipo passe (opcional) 

● Por Mentores: 

○ Kixibu Aplicação 

○ Transcrição * (Se um estudante universitário) ** 

○ CV*** 

○ Carta de recomendação (de Instituição de Ensino/ /Instrutor/Negócios/Organização/etc.) 

○ Apresentação de um tamanho de uma carteira ou uma fotografia tipo passe (opcional) 

○ Entrevista 

A seguinte informação deve ser apresentada ao Escritório de Kixibu nas seguintes datas: 

● Via Correio: 15 de junho, 2011 

● Via E-Mail: 20 de junho, 2011 

 

Aplicações devem ser apresentadas pelas datas postadas para assegurar a aplicação está corretamente 

considerados pelo programa Kixibu. 

 

Um Aplicação On-line está disponível para aqueles que desejarem submeter seu pacote de aplicação online. 

Transcrições, Cartas de Recomendação, etc. podem ser apresentadas on-line por enviando documentos ao 

seguinte endereço electrónico: kixibu@mbadika.org. 

 

Aplicações de papel e materiais devem ser enviadas para o seguinte endereço: 

Kixibu 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Instituto de Ciências Exatas (ICEx) 

Departamento de Física 

Av. Antônio Carlos, 6627 

31270-901 Belo Horizonte, MG – Brasil 
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