DOUTORADO/SELEÇÃO 2017/2018
TURMA 15 - INSCRIÇÃO Nº.

/2017

Nome:
Mestrado/Instituição:

Data da conclusão:

Escolha da Língua Estrangeira, de acordo com a Resolução 001/2017 - obrigatório assinalar
02 (duas):
[ ] Inglês
[ ] Francês [ ] Espanhol [ ] Alemão [ ] Italiano
[ ] Português ( língua adicional para estrangeiros)
Solicita dispensa de 01 (uma) Língua Estrangeira realizada no Mestrado? Qual? (anexar
documento comprobatório):
[ ] Inglês
[ ] Francês [ ] Espanhol [ ] Alemão [ ] Italiano
[

] Português (como língua adicional para estrangeiros)

Opção pela linha de pesquisa
1.
[ ] Docência, Currículo e Processos Culturais
2.
[ ] Educação Especial e Processos Inclusivos
3.
[ ] Educação e Linguagens
4.
[ ] Educação, Formação Humana e Políticas Públicas
É candidato(a) solicitante de atendimento especial?

[

] Sim

[ ] Não

Caso positivo, entregar o anexo 2 preenchido.
OBSERVAÇÕES:

PARECER PROFESSORES

PPGE - Programa de Pós-Graduação em Educação/CE/UFES - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória-ES
Telefone: (27) 4009-2547/4009-2549 (fax) / E-mail: ppgeufes@yahoo.com.br

DOUTORADO/SELEÇÃO 2017/2018
TURMA 15 - INSCRIÇÃO Nº.

/2017

Nome:
Nascimento/Data:

/

/

C. Identidade:

Local:

Raça:

Órg. Exp.:

CPF:

End. Residencial: Rua/Av.:
Nº:

Aptº:

Bairro:

Cidade:

Estado:

E-mails:

CEP:

Telefone(s):

End. Profissional (nome da instituição):
Rua/Av.:
Nº:

Sala:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Telefone(s):
Escolha da Língua Estrangeira - obrigatório assinalar 02 (duas):
[ ] Inglês
[ ] Francês
[ ] Espanhol [ ] Alemão

[

] Italiano [

] Português como língua adicional

Solicita dispensa de 01 (uma) Língua Estrangeira realizada no Mestrado? Qual? (anexar documento comprobatório):
[ ] Inglês
[ ] Francês
[ ] Espanhol [ ] Alemão
[ ] Italiano [ ] Português como língua adicional
Opção pela linha de pesquisa
1.
2.
3.
4.

[
[
[
[

] Docência, Currículo e Processos Culturais
] Educação Especial e Processos Inclusivos
] Educação e Linguagens
] Educação, Formação Humana e Políticas Públicas

Declaro serem verdadeiras as informações contidas em minha ficha de inscrição, bem como estar ciente e aceitar as normas
estabelecidas para o processo de seleção de candidatos ao Doutorado em Educação do PPGE/CE/UFES para entrada no ano
de 2018. Declaro também entregar todos os documentos exigidos para minha inscrição no Edital PPGE 002/2017. Estou ciente
também de que, caso não seja aprovado/selecionado, todos os documentos apresentados ficarão à minha disposição no PPGE,
no período de 60 dias após a divulgação do resultado final, de acordo com o Edital 002/2017.
Vitória,

de

de 2017.

Assinatura do(a) candidato(a)

Recebi do PPGE/CE/UFES os documentos apresentados por mim quando realizado a inscrição para seleção ao
Doutorado em Educação do ano 2017/2018.. Em:
/
/
Assinatura do(a) Candidato(a)
PPGE - Programa de Pós-Graduação em Educação/CE/UFES - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória-ES
Telefone: (27) 4009-2547/4009-2549 (fax) / E-mail: ppgeufes@yahoo.com.br

DOUTORADO/SELEÇÃO 2017/2018
TERMO DE COMPROMISSO
Declaro que tenho conhecimento e cumprirei com os todos os requisitos sobre a
autenticidade e autoria dos documentos comprobatórios exigidos no Edital 001/2017:
projeto de pesquisa e Curriculo Lattes comprovado, apresentados no processo de seleção
para o Doutorado em Educação do PPGE-CE-UFES. Aceito a responsabilidade pela
originalidade e condução científica ética na produção desse material.
Vitória,

/

/2017.

Assinatura do(a) candidato(a)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOUTORADO/SELEÇÃO 2017/2018
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Linha de Pesquisa:
Nº. de inscrição:

/2017

Recebi
de
(nome
do
candidato/representante) o envelope lacrado contendo os documentos que formalizam sua
inscrição no processo de seleção de candidatos ao Doutorado em Educação do
PPGE/CE/UFES para o ano de 2018, de acordo com o Edital 001/2017. O candidato fica
informado de que todos os documentos apresentados ficarão à sua disposição no PPGE
(para os candidatos que não foram aprovados e classificados) no período de 60 dias após a
divulgação do resultado final, de acordo com o Edital supracitado.
Vitória,

/

/2017.

Assinatura do(a) funcionário(a)
IMPORTANTE Candidato(a):
Esse é o seu comprovante de inscrição. Você deverá apresentar
esse comprovante,
juntamente com um documento oficial (com foto) no dia da prova escrita e também na
retirada de seus documentos na Secretaria do PPGE, dentro do prazo acima especificado.
PPGE - Programa de Pós-Graduação em Educação/CE/UFES - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória-ES
Telefone: (27) 4009-2547/4009-2549 (fax) / E-mail: ppgeufes@yahoo.com.br

