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EDITAL N° 05/2019 

ANEXO IV 

 

  FICHA DE INSCRIÇÃO  

PERÍODO: N. DE INCRIÇÃO: [para uso da Secretaria]   ___ 

 

MODALIDADE (Mestrado ou doutorado): ____________________________________________ 

Candidato (a):         ______________  

Endereço:       _______ _____  

CEP:  __  Cidade:   ______________    UF: _______ 

Telefone(s): _____________    Fax:   ____________ 

E-mail:  ___________________________________         

Data de Nascimento:  ____ Nacionalidade: _____________    

RG: _________________  Órgão Emissor:                CPF:    _             ____ 

Formação: Graduação em nível superior:                                                         

Instituição: _________________________________   Ano:__________ 

Outro(s) Curso(s):                                                                                                                       

Ano: ___________ 

Ocupação Atual:   ______________  

Instituição/órgão: _____________________________________________Desde:  ____ ______ 

Título do projeto de pesquisa do candidato:  _____________ 

Linha de Pesquisa (transcrever conforme edital): ________________________________________ 

Orientador(es) Pretendido(s): ________________________________________________________ 
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Documentação anexada (Doutorado): 

1. ( ) Foto em formato 3x4; 

2. ( ) Ficha de inscrição; 

3. ( ) Projeto de pesquisa; 

4. ( ) Cópia do Diploma de Graduação, ou declaração de provável formando; 

5. ( ) Cópia do(s) Histórico(s) escolar(es); 

6. ( ) Currículo Lattes e comprovantes; 

7. ( ) Cópia de Documento de Identidade; 

8. ( ) Cópia do CPF; 

9. ( ) Cópia do Certificado de Proficiência em língua inglesa; 

10. ( ) Cópia de trabalho(s) acadêmico(s) publicado(s) ou declaração oficial de aprovação para 

publicação; 

11. ( ) Comprovante original do recolhimento da taxa de inscrição no Banco do Brasil , sendo 

de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), preenchida com as seguintes informações: código 

identificador (código- dv) nº 154040; gestão: 15257; código de recolhimento: 28838-1, Numero de 

referencia do PPGP: 4504, e o outro código será o seu CPF. 

Documentação anexada (Mestrado): 

1. ( ) Foto em formato 3x4; 

2. ( ) Ficha de inscrição; 

3. ( ) Projeto de pesquisa; 

4. ( ) Cópia do Diploma de Graduação, ou declaração de provável formando; 

5. ( ) Cópia do(s) Histórico(s) escolar(es); 

6. ( ) Currículo 3.3.2.9 

7.  e comprovantes; 

8. ( ) Cópia de Documento de Identidade; 

9. ( ) Cópia do CPF; 

10. ( ) Cópia do Certificado de Proficiência em língua estrangeira; 

11. ( ) Comprovante original do recolhimento da taxa de inscrição no Banco do Brasil , sendo 

de R$ 150,00 (cento e cinquenta), preenchida com as seguintes informações: código identificador (código- 

dv) nº 154040; gestão: 15257; código de recolhimento: 28838-1, Numero de referencia do PPGP: 

4504, e o outro código será o seu CPF. 

 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas neste formulário são verdadeiras e que 

concordo com as normas estabelecidas no Edital de seleção. 

 ,  _______. 

(Cidade),                                                   (dia / mês / ano) 

 

 


