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Documentos referentes ao processo seletivo 2019.1 do PPgEE
Candidato:

Após essa página inclua, na ordem abaixo os seguintes documentos pessoais:
Cópia da carteira de identidade (RG) para candidatos brasileiros ou do registro
/
geral
de estrangeiro, se for o caso (CNH não é válida)
/ Cópia do CPF
// Uma (01) fotografia 3x4 recente
//
// Cópia autenticada do diploma ou do certificado de conclusão de curso
de
/ graduação (caso na época da inscrição, o candidato não tenha concluído o curso
// graduação, ele deverá apresentar documento, comprovando estar em condições
de
de
/ concluí-lo antes do início de suas atividades no PPgEE)
// Cópia autenticada do diploma ou do certificado de conclusão de curso
de mestrado (caso na época da inscrição, o candidato não tenha concluído o curso de
/
mestrado,
ele deverá apresentar documento, comprovando estar em condições de
concluí-lo
antes do início de suas atividades no PPgEE – apenas candidato ao
/
doutorado)
/
Quitação das obrigações militares e eleitorais, no caso de candidato brasileiro
/
// Declaração da Instituição de Ensino Superior (IES) de origem, atestando a
inclusão
do candidato em programa institucional de capacitação e de qualificação
//
profissional,
se for o caso;
// Declaração da empresa ou órgão público convenente com a universidade,
/
indicando
o candidato, se for o caso
/

/
/
/

Após essa página inclua os seguintes documentos de avaliação
Histórico(s) escolar(es) do(s) curso(s) concluído(s)
/
Curriculum Vitae (Currículo Lattes)
//
Planilha de avaliação preenchida conforme nível pretendido (mestrado ou
//
doutorado)
// Formulário de inscrição devidamente preenchido
//
Plano de Trabalho (simplificado) assinado pelo professor com o qual você deseja
/
/
trabalhar deve ser entregue no ato da inscrição, conforme modelo
/
Comprovantes de realização de atividades de ensino
/ Ensino superior
/ Estágio docente / Ensino em escola técnica ou ensino
/
médio
Monitoria na graduação
/
/
/
/ atividade profissional
/
Comprovantes
de atuação em
/
/
/ e outras.
/ De engenheiro, analista,
matemático, físico
/
/
Comprovantes
de atividades /de pesquisa e extensão
/
/
/ Iniciação
científica, PIBIC, PIBIT, PIVIC (com certificado institucional)
/
//
// Participação em P&D&I (com certificado institucional)
// Participação em atividades de extensão (projetos, iniciação ou PET, com
//
certificado
institucional)
///
Comprovante de produção
// em periódico indexado com fator de impacto JCR >= 0,6 ou Qualis >= B1
/
// em periódico nacional editado por sociedade científica consolidada, ou Qualis >=
B2
/ em anais de congresso internacional (apoiados por sociedades como IEE, IEEE,
//
OSA,
entre outras)
// em anais de congresso nacional (apoiados por sociedades como SBA, SBFoton,
//
SBMO,
SBPE, SBrT, entre outras)

//
/
/

Após essa página inclua outros documentos comprobatórios

