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Seção 1 de 11

Após a seção 1

Seção 2 de 11

Endereço de e-mail *

Este formulário coleta endereços de e-mail. Alterar configurações

Inscrição para Seleção de Mestrado 2021
Descrição do formulário

Endereço de e-mail válido

Continuar para a próxima seção

Opção de vaga
Descrição (opcional)

*

De livre concorrência

PAC - Política de Acesso Afirmativo para candidaturas autodeclaradas  [negras (os), indígenas ou em si…

Sua candidatura é a vaga do tipo:

Inscrição para Seleção de Mestrado 2021

Perguntas Respostas

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=pt-BR&continue=https://docs.google.com/forms/d/1g6bFuxGBWxLG2mj2wFHbtfWuNwUVpMWqshMPIUGnuG0/edit%3Fusp%3Ddrive_web
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Após a seção 2

Seção 3 de 11

Continuar para a próxima seção

2-  Dados Pessoais
Descrição (opcional)

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Solteiro (a)

Casado (a)

Divorciado (a)

Viúvo (a)

União estável formalizada em cartório

União estável não formalizada em cartório

Nome

Nacionalidade

Estado civil
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*

Mês, dia, ano

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Masculino

Feminino

*

Masculino

Feminino

Outro

*

Data de nascimento

Cidade de nascimento

Estado de nascimento 

Sexo ao nascer

Sexo declarado no RG

Número do RG - Registro Geral de Identidade
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Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

CPF

Números do Título de Eleitor, Zona e Seção *

Número do Certificado de Reservista(obrigatório se homem / inscreva "000"se mulher) 

Nome do pai 

Nome da mãe

Endereço da residência 
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Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

 Bairro de residência

 Cidade de residência

Estado de residência

 CEP da residência

Telefone da residência

Telefone celular
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Após a seção 3

Seção 4 de 11

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

Continuar para a próxima seção

Dados Acadêmicos
Descrição (opcional)

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

E-mail de contato

 Curso de graduação 

 Instituição de graduação

Cidade da instituição de graduação
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Após a seção 4

Seção 5 de 11

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

Continuar para a próxima seção

Dados Pro�ssionais
Descrição (opcional)

*

Empregado

Desempregado

Trabalhador autônomo

Ano e mês de início e término da graduação 

Informe se fez cursos de pós-graduação, onde, título do trabalho, carga horária, ano e mês 
de início

Emprego
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Texto de resposta curta

Outros…

Pública

Privada

Fundação

Organização não-governamental

Texto de resposta curta

Texto de resposta curta

Texto de resposta curta

Se empregado, instituição onde trabalha

Se empregado, natureza da instituição

Área de atuação como empregado ou autônomo                                           

Cargo, se empregado

Tempo de serviço ou de experiência(empregado ou autônomo) 
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Após a seção 5

Seção 6 de 11

Continuar para a próxima seção

Linha de Pesquisa
Descrição (opcional)

*

Linha 1 – Ecologia Social, Comunidades e Sustentabilidade

Linha 2 - Psicossociologia Crítica, Comunidades e Redes

Linha 3 - Psicossociologia da Saúde e Comunidades

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta longa

*

Texto de resposta longa

Em qual(is) Linha(s) de Pesquisa você considera que se enquadra seu Plano de Trabalho:

Título do projeto de pesquisa

Justifique a relação entre seu projeto e a linha de pesquisa escolhida

Indique até dois nomes de docentes do Eicos, da linha de pesquisa almejada, com quem 
aceitaria trabalhar como orientanda(o)
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Após a seção 6

Seção 7 de 11

Após a seção 7

Seção 8 de 11

Continuar para a próxima seção

Situação econômica
Descrição (opcional)

*

Texto de resposta longa

*

Sim

Não

*

Texto de resposta longa

Continuar para a próxima seção

Você tem recursos para se manter fazendo um mestrado em tempo integral? 

Você pleiteia bolsa?

Se "Sim", informe número de agência e conta no Banco do Brasil (nenhum outro banco é 
aceito). É obrigatório, se for pleitear bolsa, ter conta no BB e declará-la já. Se "Não", escreva 
"não pretendo pleitear bolsa". 
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Após a seção 8

Seção 9 de 11

Após a seção 9

Seção 10 de 11

Prova de língua estrangeira
Descrição (opcional)

*

Inglês

Francês

Continuar para a próxima seção

Upload de documentos obrigatórios
Descrição (opcional)

*

Adicionar arquivo

Continuar para a próxima seção

Upload de documentos complementares
Descrição (opcional)

Indique a língua de escolha 

Envie os documentos de 3.1 a 3.8 do Edital 385/2020 aqui. Só são aceitos arquivos pdf.



13/11/2020 Inscrição para Seleção de Mestrado 2021 - Formulários Google

https://docs.google.com/forms/d/1g6bFuxGBWxLG2mj2wFHbtfWuNwUVpMWqshMPIUGnuG0/edit 12/13

Após a seção 10

Seção 11 de 11

Adicionar arquivo

Continuar para a próxima seção

Declaração solene e irretratável
Declaro estar ciente de que, se selecionado para o Curso de Mestrado em Psicossociologia de Comunidades 
e Ecologia Social, deverei cumprir o mínimo de 360 horas/aula, em horário integral, além de redigir uma 
Dissertação de Mestrado, no prazo máximo de 4 (quatro) semestres, dedicando-me às atividades do curso 
sob orientação dos docentes e, em especial, da orientadora ou orientador. Declaro ainda estar ciente das 
normas de seleção contidas no edital e de que não será concedida revisão de provas. 

Declaro estar consciente, caso seja candidata ou candidato a bolsa, de que o banco de bolsas é do Programa 
e que este pode delas dispor de acordo com as regras das agências de fomento. Ou seja, uma vez atribuída 
uma bolsa, ela NÃO pertence ao discente e pode ser cancelada a qualquer tempo por determinação da 
Comissão de Bolsas e/ou da Coordenação em função das necessidades do Programa. 

De acordo com o edital, a divulgação do resultado final será no dia 01/04/2021. Estou ciente de que deverei 
comparecer à Secretaria do Programa EICOS para inscrição presencial no prazo de 05 a 07/04/2021, das 
10:00hs às 14:00hs para entregar documentação original e cópias (para comparação e autenticação das 
cópias), assim como para assinar o Termo de Compromisso Discente. 

Em função da pandemia, declaro saber que devo comparecer munido de máscara, portando álcool gel próprio 
e caneta. Devo ainda fazer o possível para comparecer munido de luvas e avental cirúrgico. Declaro ainda 
saber que, na eventualidade de impossibilidade de comparecimento, posso enviar procurador autorizado, 
condicional a que este apresente procuração por mim firmada, assinada e datada, com juntada de prova da 
razão do não comparecimento. 

O meu não comparecimento ou de meu procurador, e/ou a falta de apresentação de algum documento 
obrigatório que conste do Edital, implicará na minha eliminação automática do processo seletivo.

*

Envie aqui somente documentos complementares aos acima solicitados, caso julgue 
ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDÍVEL.

Declaro serem verdadeiras as informações acima prestadas e aceito os critérios do Edital 385 
de 15 de outubro de 2020.
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Sim

Não

*

Mês, dia, ano

*

Sim

Não

*

Texto de resposta curta

Data da finalização do preenchimento deste formulário (mês / dia / ano) 

Assinatura virtual - Declaro que, ao escrever meu nome completo abaixo, aceito substituí-lo 
pela minha assinatura manual.

Escreva abaixo seu nome completo como prova de assinatura virtual, caso tenha respondido 
"Sim" à pergunta acima


