Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Produção
Universidade Federal de Minas Gerais
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO AO EXAME DE SELEÇÃO
DO CURSO DE DOUTORADO/2015 EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
1.

DADOS PESSOAIS

Nome:
Naturalidade:

Número de dependentes:

Nascimento: _____/_____/________

Estado:

País:

Estado Civil:

Mãe:
Pai:
Identidade:

Órgão expedidor:

CPF:
Doc.militar: Tipo:
Necessita de atendimento especial?

Data:

T.eleitor:
No

Zona:
Região:

Seção:
CSM:

Qual?

Residência:
Bairro:

Cidade/UF

CEP:

Fone

Local de trabalho:

Endereço:

Cidade/UF

CEP:

Celular

Fone:

Correio Eletrônico:
Linha de pesquisa:
Atenção: preencha os dados de maneira legível, pois serão utilizados para entrar em contato com você. Não nos responsabilizamos por informações
erradas, incompletas e ou endereços eletrônicos inoperantes.
2. FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA
Pós-Graduação

Instituição:

Grau obtido:

Mês/Ano:

Outros cursos:

Graduação

Instituição:

Grau obtido:

Mês/Ano:

Outros cursos:
3. DECLARAÇÃO
Declaro ter ciência dos termos do Edital referente a este Processo de Seleção.
______________________________
_____/_____/_____
______________________________
Local
Data
Assinatura
No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar, obrigatoriamente, a seguinte documentação: a) formulário de inscrição devidamente preenchido
(formulário próprio, disponibilizado em www.pos.dep.ufmg.br), com a opção pela Linha de Pesquisa entre as relacionadas no item I deste Edital; b) cópia da
cédula de identidade, do CPF, da certidão de nascimento ou de casamento e do comprovante de endereço. Candidatos estrangeiros devem apresentar os
documentos
exigidos
pela
legislação
específica;
c)
certidão
de
quitação
eleitoral,
acessível
na
página
eletrônica
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral; d) cópia do documento comprobatório de que o candidato está em dia com as
obrigações militares (se brasileiro); e) cópia do diploma de curso de graduação (ou documento equivalente), incluindo o verso, ou documento comprobatório
de que o candidato, se ainda estudante, tem condição de se graduar antes do período para registro acadêmico no curso de pós-graduação, ficando tal
registro condicionado à prova de conclusão da graduação; f) cópia do histórico escolar do curso de graduação e do de pós-graduação, este se for pósgraduado; g) 03 (três) cópias impressas do currículo elaborado na plataforma LATTES/CNPq (disponível em http://lattes.cnpq.br); h) 03 (três) cópias
impressas das comprovações dos títulos relacionados na letra "g" do item II; i) 03 (três) cópias impressas do plano de trabalho compatível com a Linha de
Pesquisa escolhida pelo candidato. O plano de trabalho deverá ser apresentado com uma folha de rosto (que não conta como página), informando o título do
trabalho, o nome e a assinatura do candidato. Não poderá haver ao longo do plano de trabalho nenhuma identificação do candidato sob pena de
desclassificação. O plano de trabalho deverá conter a seguinte estrutura: título, resumo (máximo de 150 palavras) e descrição detalhada do tema de
pesquisa, problema, objetivos de trabalho, referencial teórico, e bibliografia. O texto do plano deverá ter, no máximo, 10 (dez) páginas (incluindo a
bibliografia e excluindo a folha de rosto) no formato A4, com margens de 2,5 cm, texto com espaçamento simples, fonte “times new roman” tamanho 12 e
título tamanho 14, sem notas de rodapé, bibliografia segundo normas ABNT; j) CD-ROM com digitalizações em formato pdf da documentação exigida nas
letras "g", "h" e "i" do item II.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recebi do Sr(a). _____________________________________________________________________________________________________________________________ ,
os documentos acima relacionados, como inscrição à seleção ao Doutorado em Engenharia de Produção para o 2015.
Belo Horizonte, _____/_____/__________

______________________________
Responsável

