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Leia com atenção. Preencha a ficha cuidadosamente.
Imprima esta ficha utilizando-se de papel no formato A4.
Preencha com letra de forma, legível, sem rasuras.
Cole a fotografia 3 x 4 no espaço indicado.
Confira sua documentação e anexe-a a esta ficha.
Date e assine a ficha no espaço indicado.
Para encaminhar sua documentação observe o prazo de postagem no
correio (via Sedex) conforme edital.

FOTO 3X4

1. Nome por extenso: ____________________________________________________
( * ) Link do Lattes ____________________
2. Filiação:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Data de Nascimento: ___/___/_____ (dd/mm/aaaa) Cidade: ___________________
_________________________________________________ UF: _________________
Endereço
completo:____________________________________________________
____________________________________________________________________
CEP: ___________ Telefone residencial: ( ) ___________Celular: ( ) ____________
Tel para Recados ( ) ______________________ Falar com: _____________________
5.Tipo sanguíneo- ________
6.CPF: ________________________________
7.Documento de Identidade ________________ (indicar Passaporte, se estrangeiro).
Data de expedição: ___/___/______ (dd/mm/aaaa). Órgão expedidor: ____________
8.E-mail (em MAIÚSCULAS) : ____________________________________________
9. Candidato/a de outra nacionalidade, indicar nacionalidade: ___________________
10- Curso de Graduação em: _____________________________________________
Instituição:__________________________________________ Ano conclusão _____
11. Especialização lato-sensu:
Curso: _______________________________________________________________
Instituição: ____________________________________________________________
Cursando ( ) ou Concluído em : ____________ (indicar ano)
Título da monografia: _________________________________________________
_____________________________________________________________________
Docente-Orientador:____________________________ Instituição: ______________
( * ) Caso não tenha cadastro no currículo lattes, criar através www.cnpq.lattes
12. Possui experiência docente nos últimos 05 anos? ( ) Sim ( ) Não. Qual(is)?:

2

Escola / Instituição

Grau de
ensino

Período

13 . Atua em outras instituições ou funções educativas não-formais? (
Qual(is)?
Instituição

Tipo de
atividade

) sim (

) Não.

Período

14. Cursando ou fazendo seleção em outro programa de mestrado: Sim ( ) Não ( )
Qual? ___________________________________________Instituição: ____________
15. Manutenção durante o curso:
( ) será mantido por salário
( ) outras condições – Especificar: ________________________________________
16.
Disponibilidade de tempo para o curso: ( ) tempo integral
( ) tempo parcial – quantas horas por semana: ________h.
( ) outras condições – Especificar: ________________________________________

TermodeCompromisso/PedidodeInscrição
Declaro verdadeiras as informações prestadas na presente Ficha de Inscrição,
comprometendo-me a: (a) observar os regulamentos e normas do Sistema Nacional de
Pós-Graduação-SNPG, da UNEB e do MPED; (b) atender com assiduidade e diligência
aos prazos, às normas e às solicitações do MPED/UNEB e (c) abster-se de quaisquer
atividades incompatíveis com as obrigações como estudante do MPED/UNEB, dedicando
para o mesmo, 20 horas semanais.
Formalizo, assim, o meu pedido de inscrição no processo de Seleção do Programa
de Pós-graduação Mestrado Profissional em Educação e Diversidade – MPED.
Nestes termos Pede
deferimento.
JACOBINA/BA, ___________ de ____________________ de 2015.

(Assinatura)

