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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
FACULDADE DE ARTES VISUAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL  

 
ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO (deve ser preenchida no computador, impressa e assinada) 

 
 

                                                                                                 
 
 
 
 

ANO:                                                                                                        (inserir foto) 

NÍVEL: MESTRADO (    )    DOUTORADO (    ) 
 

Linha de 

Pesquisa:________________________________________________________________ 

Suficiência em Língua Estrangeira (um idioma para Mestrado e dois para Doutorado) 

(   ) Inglês         (   ) Francês        (   ) Espanhol           (   ) Certificado(s) de suficiência em 

língua estrangeira* 

* O certificado deve ser entregue no ato da inscrição (ver item 2.3.3 do edital de seleção para 

aluno regular) 

Título do Projeto: 

__________________________________________________________________ 

Orientadores pretendidos (Pertencentes à linha de pesquisa indicada e conforme disponibilidade de 

vagas). Essa indicação é apenas uma sugestão do(a) candidato(a): 

1.________________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________________ 

Local de Prova: (    ) UFG    (    ) Outro*: 

___________________________________________________________________________ 

* Para a realização das provas em outro PPG e/ou Embaixada é necessária apresentação de 

carta de concordância, conforme modelo disponível no ANEXO III. O não cumprimento 

integral dessa exigência implicará na realização da prova na Universidade Federal de Goiás. 

 

CÓDIGO DE INSCRIÇÃO Nº: 
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IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

 

Nome Completo (sem abreviaturas) 

 

 

Filiação: Pai: 

__________________________________________________________________ 

                Mãe: 

__________________________________________________________________ 

Pretende concorrer ao Processo Seletivo através do sistema de cotas? 

(   ) Sim          (   ) Não  

*Em caso afirmativo, preencher e assinar o termo de autodeclaração étnico-racial (ANEXO II 

do Edital) 

Nascimento: 

Data _______/_______________/_______ 

Cidade: _________________________ Estado: __________________ País:_____________ 

(Se estrangeiro, data da chegada no Brasil):  _______/______/_______ 

Passaporte:________________________________________________ 

Estado Civil:      

Solteiro(a) (    )     Casado(a)  (    )    Outro: __________________________     

CPF: 

RG Nº: ________________________ UF: ________  Emissão: _______/______/_______ 

Título Eleitoral: ________________________UF: ______ Emissão: ______/______/______ 

Zona: __________________________________               Seção: _______/______/_______ 

Nº PIS/PASEP/NIT (preenchimento opcional): 

ENDEREÇO 

Logradouro: 

__________________________________________________________________________ 

Bairro: _________________________________________________ CEP: ______________ 

Cidade: _____________________________Estado: ________________________________ 

Telefone residencial: ____________________ Celular:______________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 
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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Graduação: 

Nome do Curso: 

___________________________________________________________________________ 

Instituição___________________________________________________________________ 

Carga Horária: _________   Início: ___________________    Término: __________________ 

Data de Conclusão: _________________ Data de Colação de Grau ______/______/_______ 

Outros:  

Nível: 

Nome do Curso: 

___________________________________________________________________________ 

Instituição 

___________________________________________________________________________ 

Carga Horária: ___________ Início: ___________________  Término: __________________ 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

Solicitará bolsa de estudo institucional através do Programa de Pós-Graduação em Arte e 

Cultura Visual/ UFG?     Sim (   )    Não  (    ) 

Possui vínculo empregatício?     Sim (    )    Não  (    ) 

Instituição/Empresa: 

___________________________________________________________________________ 

Recebeu Bolsa de Estudo em outro curso?        Sim (    )     Não  (    ) 

Instituição Financiadora: 

___________________________________________________________________________ 

Início da bolsa: _______/______/_______      Término da bolsa: _______/______/_________ 

 

Cidade: __________________________________________ Data: _______/______/_______ 

Assinatura do(a) candidato(a):* 

___________________________________________________________________________ 

* Declaro estar ciente e de acordo com todas as regras e condições estabelecidas no Edital 001/2016 do Processo Seletivo 

2016/2017 do Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG, bem como estar ciente de que a não 
apresentação de TODOS os documentos para inscrição conforme exigidos nesse edital implicarão no indeferimento da 
mesma. 
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Lista de documentos exigidos para inscrição: 
 
Mestrado: 
(  ) Formulário de inscrição preenchido e assinado (ANEXO I); 
(  ) Foto 3x4 
(  ) Carteira de Identidade (fotocópia); 
(  ) CPF (fotocópia); 
(  ) Comprovante de quitação com a justiça eleitoral (fotocópia); 
(  ) Comprovante de serviço militar (fotocópia); 
(  ) Se estrangeiro, carteira modelo 19 ou passaporte (fotocópia) (o visto regular deverá ser 

apresentado na matrícula); 
(  ) Cópia do curriculum vitae em português preenchido na Plataforma Lattes do CNPq, 

referente à produção dos últimos três anos, com documentos comprobatórios (o currículo 
deve ter sido atualizado e certificado pelo autor na Plataforma Lattes em data não 
superior a 06 (seis) meses 

(  ) Diploma e histórico escolar do curso de graduação (ou certificado de conclusão em tempo 
hábil, acompanhado de declaração de ciência de que o diploma de Graduação deverá ser 
apresentado para a matrícula) 

(  ) Pré-projeto de pesquisa 
(  ) Portfólio (obrigatório para candidatos(as) à Linha B) 
(  ) Comprovante do pagamento de taxa de inscrição 
(  )Termo de autodeclaração étnico-racial (para candidatos inscritos pelo sistema de cotas) 

(ANEXO II) 
(  ) Carta com indicação de local de prova (para candidatos(as) que farão a Segunda Etapa 

do processo seletivo em outra localidade – ANEXO III) 
 
Doutorado: 
(  ) Formulário de inscrição preenchido e assinado (ANEXO I); 
(  ) Foto 3x4 
(  ) Carteira de Identidade (fotocópia); 
(  ) CPF (fotocópia); 
(  ) Comprovante de quitação com a justiça eleitoral (fotocópia); 
(  ) Comprovante de serviço militar (fotocópia); 
(  ) Se estrangeiro, carteira modelo 19 ou passaporte (fotocópia) (o visto regular deverá ser 

apresentado na matrícula); 
(  ) Cópia do curriculum vitae em português preenchido na Plataforma Lattes do CNPq, 

referente à produção dos últimos três anos, com documentos comprobatórios (o currículo 
deve ter sido atualizado e certificado pelo autor na Plataforma Lattes em data não 
superior a 06 (seis) meses 

 (  ) Diploma e histórico escolar do curso de graduação 
(  ) Pré-projeto de pesquisa 
(  ) Portfólio (obrigatório para candidatos(as) à Linha B) 
(  ) Comprovante do pagamento de taxa de inscrição 
(  ) Termo de autodeclaração étnico-racial (para candidatos inscritos pelo sistema de cotas) 

(ANEXO II) 
(  ) Diploma de Mestrado (ou certificado de conclusão em tempo hábil, acompanhado de 

declaração de ciência de que o diploma de Mestrado deverá ser apresentado para a 
matrícula); 

(  ) Histórico escolar do curso de Mestrado 
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(  ) Versão digital da dissertação de Mestrado 
(  ) Carta com indicação de local de prova (para candidatos(as) que farão a Segunda Etapa 

do processo seletivo em outra localidade ( ANEXO III) 
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