
 
 

 

 

 

EDITAL DE FILIAÇÃO AO IPHAR – 002/2016 

 

1. DAS CONSIDERAÇÕES 

 

O INSTITUTO DE PESQUISA HISTÓRICA E AMBIENTAL REGIONAL, 

foi idealizado em 07/08/2006, com fundação simbólica em 07/08/2009 e 

oficialmente fundado em 14/05/2011, é uma entidade associativa de direito 

privado, sem fins lucrativos e com atividade não econômica. Está com projeto de 

renovação de identidade e estatutária desde 2013, devido ao crescimento de suas 

propostas 

 

O IPHAR busca, dentre outros aspectos, estimular o desenvolvimento científico 

dos estudos na área de História (e ciências a fins), Meio Ambiente, 

Sustentabilidade e Educação, com a realização de projetos culturais, técnicos e 

acadêmicos, sociais e educacionais (buscando novos métodos de ensino e 

qualidade). 

 

2. OBJETIVO 

 

O presente edital tem o objetivo de regulamentar os requisitos, cronograma e 

demais detalhes para filiação ao IPHAR. Objetiva-se, também, esclarecer os 

processos de filiação, inscrição para filiação e efetivação de filiação.  

 

3. FILIADOS 

 

Poderão se filiar ao IPHAR, pessoas físicas que preencham os requisitos exigidos 

por este edital, que zelem pelas finalidades estatutárias e desejam o crescimento 

desta instituição.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Segundo definido pelo Estatuto Social do IPHAR, os direitos e deveres dos 

filiados são: 

 

Artigo 9º:  São Direitos dos Membros: 

1) Participar das atividades programadas;  

2) Receber publicações do Instituto;  

3) Propor medidas e projetos de interesse geral e que visem à realização dos objetivos do Instituto;  

4) Pedir, nas formas deste Estatuto, a convocação da Assembleia Geral; 

5) Participar das assembleias, com voz e voto e nelas serem votados para a composição de Comissões 

e cargos Administrativos. 

6) Propor a criação de Linhas de Pesquisa a serem analisadas pela Diretoria Geral e o Conselho 

de Pesquisadores;  

7) Propor a filiação de pessoas para a instituição seguindo o que se propõe no artigo 8º do presente 

Estatuto.  

 

Artigo 10º: São Deveres dos Membros: 

1) Participar das atividades programadas;  

2) Pagar, no prazo estabelecido, a anuidade fixada pela Diretoria e Conselho Fiscal; 

3) Aceitar cargos previstos no Estatuto e neles se conduzirem de modo a elevar o conceito público do 

Instituto;  

4) Observarem fielmente o cumprimento deste Estatuto, dos regulamentos expedidos para a sua 

execução, das deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria;  

5) Observarem fielmente o cumprimento do Regimento Interno e Código de Ética 

6) Exercerem, com proficiência e dedicação, os cargos ou comissões para que forem eleitos ou 

nomeados; 

7) Fornecerem, quando solicitados, os esclarecimentos necessários à manutenção dos serviços 

informativos do IPHAR;  

8) Comparecerem às Assembleias Gerais e demais reuniões especiais para que forem convocados;   

9) Concorrerem, por todos os meios a seu alcance, para a completa realização dos fins sociais. 

 

4. REQUISITOS PARA FILIAÇÃO: 

 

Para o processo de filiação foram designados alguns requisitos para fazer cumprir o 

objetivo central deste edital e desta campanha de filiação, e são estes: 

 

 



 
 

 

1. Ser maior de 18 anos; 

2. Ser graduado em qualquer área do conhecimento ou estar cursando a 

graduação, em qualquer período; 

3. Populares que tenham interesse em Meio Ambiente, Cultura, História, 

Educação e Sustentabilidade; 

4. Residir nas seguintes regiões: 

a) Vale do Paraíba Paulista 

b) Capital São Paulo 

c) Litoral Norte 

d) Serra da Mantiqueira (lado paulista e mineiro) 

e) Vale do Paraíba Fluminense 

f) Capital Rio de Janeiro 

g) Sul de Minas Gerais 

 

5. DAS INSCRIÇÕES PARA FILIAÇÃO: 

 

a) Preencher Ficha Cadastral (link no site privisório: 

https://ipharblog.wordpress.com/filiacao/ ) 

b) Elaborar carta de apresentação, ressaltando o interesse na filiação (enviar por e-

mail, apresentado no item b) 

c) Currículo Resumido (pode ser modelo do lattes ou vitae) 

 

6. DA EFETIVAÇÃO DA FILIAÇÃO: 

 

Após divulgação do resultado dos selecionados, para efetivação da filiação, os membros 

deverão: 

a) Preencher Ficha Cadastral de Filiado a ser apresentado no site oficial 

b) Enviar cópias dos documentos: RG, CPF, diploma de graduação ou declaração 

de curso; comprovante de endereço; 

c) 1 Foto 3x4; 

d) Foto 3x4 digitalizada (para ser colocado na carteirinha de filiado e crachá de 

campo, enviar para o e-mail iphardiretoria@gmail.com); 

https://ipharblog.wordpress.com/filiacao/


 
 

 

e) Efetuar o pagamento de anuidade conforme na data de posse a ser marcado pela 

Diretoria. Os candidatos selecionados universitários pagam o valor de 50,00 reais 

(conforme a lei estudantil) e os demais o valor de 100,00 reais. 

 

f) Comparecer na data da posse, assinar a ata da mesma (data a ser apresentada); 

 

7. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

8. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

g) Qualquer membro filiado ao IPHAR pode propor uma lista direta de nomes a 

candidatos a filiação, conforme artigo 9º do Estatuto Social, seguindo os mesmos 

requisitos e etapas previstas neste edital 

 

h) Todos os candidatos à filiação do IPHAR estão submetidos a este edital e os casos 

omissos serão julgados pela Diretoria Executiva do IPHAR. 

 

 

Santo Antônio do Pinhal, 03 de Junho de 2016. 

 

 

Profª Ludmila Pena Fuzzi 

Presidente do Instituto de Pesquisa Histórica e Ambiental Regional 

 

ATIVIDADE DATA 

Campanha de Filiação 06/06 à 15/07 

Análise das Inscrições 16/07 à 17/07 

Resultado da Filiação 21/07  

Envio de Documentos 22/07  à 02/08 

Assembleia Geral A ser marcada 


