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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE MESTRADO E DOUTORADO 

 

(Antes de preencher leia as Normas no site /  Preencha os campos antes de imprimir) 

 

Solicitação de inscriçào para:  Mestrado  Doutorado  

 

Nome do Candidato:        

Endereço:       

Bairro:         Cidade:       

UF:        CEP:         País:       

 

Data de nascimento:       

Sexo: Masculino   Feminino  

Nacionalidade:       

CPF nº        Nº. Identidade      

Órgão Emissor       Data       

Se estrangeiro, Visto permanente:  Sim    Não  

Se estrangeiro, Passaporte:        País       

Possui vínculo empregatício? Sim    Não  

 

Se possuir:  

Tipo de empregador       

Função exercida       

 

Título do Projeto de Pesquisa:       

Maior nível de titulação obtido       

Ano de titulação:       

Instituição de ensino de titulação      

País       

Curso:       

UF       

Recurso financeiros que conta para sua manutenção durante o Curso: 

recursos próprios 

recursos familiares 

financiamento a cargo de seu atual empregador 

outro tipo de recursos (especificar)       

nenhum 
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Pretende pedir bolsa: Sim Não 

 

A concessão da bolsa de estudos é condição indispensável para freqüentar o curso? 

Sim   Não 

 

Possui alguma outra bolsa? 

Não   Sim  Qual       

Início da bolsa       Término da bolsa  

 

Opção de língua estrangeira, só para Mestrado: inglês   francês 

Obs.: para seleção de Doutorado os canditados devem ter conhecimento de ambas 

as línguas. 

 

Como soube do programa (Pós-Afro)?       

 

E-mail p/contato      

 

Telefones p/contato (com código DDD):      

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECLARAÇÃO 

(Preencha a caneta) 

 

Declaro, para os devidos fins, que 

1) Concordo com as normas deste concurso 

2) Estou ciente de que são condições para admissão ao Programa de Pós-

Graduação: 

2.1) apresentar todos os documentos solicitados para a inscrição; 

2.2) ter concluído um curso de Graduação, para prestar seleção ao 

Mestrado e de Mestrado para concorrer ao Doutorado. 

2.3) não realizando a matrícula no semestre correspondente à seleção, o 

candidato perderá o direito à vaga; 

3) É do meu conhecimento que a Coordenação do Programa de Pós-Graduação não 

garante bolsas de estudos para todos os candidatos selecionados.  

 

Assinatura do Candidato: ___________________________________________ 

 

Local________________________ Data ___/ ___/ _____ 

 

 


