FICHA DE INSCRIÇÃO
1. DADOS BÁSICOS:
Nome completo:
CPF:
RG:
Data de nascimento:
Nacionalidade:
Filiação: Nome do pai:
Nome da mãe:
Endereço completo:
Bairro:
Cidade:
E-mail:
Telefone residencial:
Telefone celular:

Órgão Emissor:

UF:
Data de emissão:
Naturalidade:
Sexo:

Estado Civil:

Nº:
CEP:
UF:

Candidato com necessidades especiais:

Complemento:
Caixa postal:

País:
Telefone comercial:

[ ] Não

[

] Sim*

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

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA:
Graduação:
Instituição:

[

] Licenciatura Plena

[

Área da graduação:

Ano de conclusão:

Mestrado:
Área:
Instituição:
Ano de conclusão:
3. ATIVIDADE PROFISSIONAL: comprovada
Docente

[

]

] Bacharelado

Não docente

Instituição / Empresa do vínculo empregatício:

[

]

4. INSCRIÇÃO:
Linha de pesquisa: Produção e recepção do texto literário
[ ] Márcia Helena Saldanha Barbosa
[ ] Paulo Ricardo Becker
[ ] Rejane Pivetta de Oliveira
Linha de pesquisa: Leitura e formação do leitor
[ ] Ernani Cesar de Freitas
[ ] Miguel Rettenmaier da Silva
[ ] Fabiane Verardi Burlamaque
Linha de pesquisa: Constituição e interpretação do texto e do discurso
[ ] Claudia Stumpf Toldo Oudeste
[ ] Ernani Cesar de Freitas
[ ] Luciana Maria Crestani
[ ] Marlete Sandra Diedrich
5. Fonte financiadora dos estudos:
[ ] Possuo bolsa de estudo concedida (ou a ser concedida) pelo(a)________________

[
[
[
[

] Manterei vínculo empregatício durante o curso, com manutenção dos vencimentos.
] Manterei vínculo empregatício durante o curso, sem vencimentos.
] Possuo emprego, mas dependerei de bolsa do curso.
] Não possuo emprego ou bolsa e desejo candidatar-me a uma bolsa do curso.

Obs.: A aprovação na seleção não implica o compromisso do Curso com concessão de bolsa.
O candidato estrangeiro deverá comprovar os meios para financiar seus estudos, uma vez que as quotas
disponíveis do Programa contemplam apenas brasileiros.

6. Como ficou sabendo do Doutorado em Letras da UPF?
[ ] Site da UPF
[ ] Folder
[ ] imprensa
7.
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

[

]colega

[

] outro:

Documentação necessária:
] Carteira de identidade (2 cópias);
] CPF (2 cópias);
] certidão de nascimento ou casamento (2 cópias);
] uma foto 3x4;
] histórico escolar do curso de graduação (2 cópias);
] diploma de graduação (2 cópias);
] diploma de Mestrado (2 cópias);
] histórico escolar do Mestrado (2 cópias);
] curriculum vitae na Plataforma Lattes, com cópia impressa dos comprovantes de todos os itens;
] cópia do certificado de proficiência em língua estrangeira;
] duas vias do projeto de pesquisa, com até vinte páginas, articulado com a Linha de Pesquisa escolhida

e contendo tema e delimitação, problema, objetivos, justificativa, fundamentação teórica, metodologia,
cronograma e referências;
[ ] uma carta de recomendação emitida por professor doutor (formulário próprio disponível no endereço
eletrônico http://www.upf.br/ppgl);
[ ] formulário de inscrição do PPGL preenchido (disponível no endereço eletrônico
http://www.upf.br/ppgl);
[ ] comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 90,00 (o doc a ser pago encontra-se
disponível no endereço eletrônico indicado para inscrição).
_____________________
Local

______________
Data

_______________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

