
 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Nome Completo:______________________________________________________________________________________ 

 

CPF:_________________ 
 

Identidade:_______________ 
Órgão Emissor: UF: Data de Emissão: 

___/____/______ 
 

Data de Nascimento: ______/_____/_______ 
Nacionalidade: Sexo: [   ] Fem. [   ] Masc. 

 

Endereço Residencial:_______________________________________________________________________________ 

 

Cidade: 
 

 
 

UF:________ 
 

País: ___________________ 

   

Cel.:________________________ 
 

E-mail:_____________________________________________________ 
 

Profissão: ___________________________________________________________________________________________ 

Formação (graduação/espcialização/mestrado):____________________________________________________________ 

 

Candidato com necessidades especiais: [   ] Não     [   ] Sim* 

*Em caso afirmativo, quais as condições necessárias à realização da seleção? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
MODALIDADE DE INSCRIÇÃO 

Curso:                                                                                     Linha de Pesquisa: 
[   ] MESTRADO EM EDUCAÇÃO                                           [   ] Fundamentos da Educação 
                                                                                                 [   ] Processos Educativos e Linguagem 
                                                                                                 [   ] Políticas Educacionais 
 
Curso:                                                                                     Orientador: 
[   ] DOUTORADO EM EDUCAÇÃO                                        Linha de pesquisa: Fundamentos da Educação 
                                                                                                 [   ] Angelo Vitório Cenci 
                                                                                                 [   ] Claudio Almir Dalbosco 
                                                                                                 [   ] Eldon Henrique Mühl 
                                                                                                 Linha de pesquisa: Processos Educativos e Linguagem 
                                                                                                 [   ] Adriano Canabarro Teixeira 
                                                                                                 [   ] Cleci Teresinha Werner da Rosa 
                                                                                                 [   ] Flávia Eloisa Caimi 
                                                                                                 Linha de pesquisa: Políticas Educacionais 
                                                                                                 [   ] Altair Alberto Fávero 
                                                                                                 [   ] Júlio Cesar Godoy Bertolin 
                                                                                                 [   ] Rosimar Serena Siqueira Esquinsani 
                                                                                                 [   ] Telmo Marcon 

 

Título do anteprojeto de pesquisa:________________________________________________________________________ 

 
 

 

 



OPCIONAL: FONTE FINANCIADORA DOS ESTUDOS (pode indicar mais de uma opção) 

[   ] Possuo bolsa de estudo concedida (ou a ser concedida) pelo(a)______________________________________________ 

[   ] Manterei vínculo empregatício durante o curso, com remuneração. 

[   ] Possuo emprego, mas dependerei de bolsa de estudos parcial (50%). 

[   ] Possuo emprego, mas dependerei de bolsa de estudos integral (100%). 

[   ] Não possuo emprego, bolsa ou previsão de bolsa e desejo candidatar-me a uma bolsa de estudos parcial (50%). 

[   ] Não possuo emprego, bolsa ou previsão de bolsa e desejo candidatar-me a uma bolsa de estudos integral (100%). 

Obs.: A aprovação na seleção não implica compromisso do Curso com concessão de bolsa. 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS 
A efetivação da inscrição ocorrerá mediante a entrega da seguinte documentação: 

a) formulário de inscrição, impresso e assinado; 
b) uma foto 3x4; 
c) fotocópia da certidão de nascimento ou casamento, da carteira de identidade e do CPF; 
d) fotocópia do Diploma de Graduação (frente e verso), do Certificado de Pós-Graduação lato sensu (caso houver) e 

dos históricos escolares correspondentes ou documentos requeridos nos casos previstos no item 1.1 deste Edital, 
para a inscrição no Curso de Mestrado; fotocópia do Diploma de Graduação (frente e verso) e do Diploma de 
Mestrado (frente e verso) e dos históricos escolares correspondentes ou documentos requeridos nos casos 
previstos no item 1.2 deste Edital, para a inscrição no Curso de Doutorado; 

e) uma via do curriculum vitae, modelo Lattes, impressão completa, documentado com cópia da produção bibliográfica, 
técnica e artístico-cultural no período de 2013 a 2018; 

f) memorial acadêmico, com até cinco páginas, do qual conste uma apresentação das experiências profissionais e 
acadêmicas que o candidato julgar pertinentes e a exposição das razões da escolha do Programa, da Linha de 
Pesquisa e da temática de investigação; 

g) duas vias do anteprojeto de pesquisa, com até dez páginas, no caso do Mestrado, e com até vinte páginas, no caso 
do Doutorado, articulado com a Linha de Pesquisa escolhida e contendo problema, objetivos, justificativa, 
fundamentação teórica, metodologia e referências; 

h) comprovante original de pagamento da taxa de inscrição; 
i) um exemplar da Dissertação de Mestrado, para inscrição no Curso de Doutorado; 
j) declaração de aceite para orientação, para inscrição no Curso de Doutorado. 

 
 
Como ficou sabendo do curso de Mestrado ou Doutorado em Educação? 
(  ) Internet (  ) Televisão (  ) Jornais (  ) Mala-direta (  ) Amigos (  ) Funcionários ou professores UPF  

(  ) Outros____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
___________________________    _____/_____/_____                   _____________________________________________ 

                       Local                                        Data                                                 Assinatura do(a) candidato(a) 

 


