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Programa de Pós-graduação em Psicossociologia de Comunidades e 
Ecologia Social 

 
INSCRIÇÃO AO CURSO DE MESTRADO 2020 

 
INSTRUÇÕES 

 
A inscrição deve ser inteiramente realizada através do site. As instruções abaixo 
especificadas devem ser rigorosamente seguidas: um único erro invalida a demanda da 
candidata ou candidato. O processo tem três etapas: 

1) Preparacão da demanda off-line (em um documento word que não nos será enviado, 
mas ficará com o candidato ou candidata); 

2) Inscrição online através de Formulário Google cujo endereço será indicado abaixo 
onde: 

a. Haverá o preenchimento de dados solicitados pelo EICOS; 
b. Haverá obrigatoriedade de upload de documentos cujas normas de nomeação 

devem ser escrupulosamente seguidas.  
 
A lista de documentos a serem entregues através de upload no site está abaixo. A candidata 
ou candidato deve saber que a nomeação incorreta implicará na eliminação de sua 
candidatura. Documentos cujos títulos não sigam as regras de nomeação abaixo 
discriminadas não poderão ser identificados pelo sistema e não serão considerados em 
hipótese alguma. 
 
Regras para nomear os documentos: 
1) Nome_Sobrenome_Inscrição_2019-20_Master.pdf 
 
2) Nome_Sobrenome_Taxa_2019-20_Master.pdf 
 
3) Nome_Sobrenome_DGraduacao_2019-20_Master.pdf 
 
4) Nome_Sobrenome_HistoricoGraduacao_2019-20_Master.pdf 
 
5) Nome_Sobrenome_Projeto_2019-20_Master.pdf 
 
6) Nome_Sobrenome_Lattes_2019-20_Master.pdf 
 
7) Nome_Sobrenome_Documentos_2019-20_Master.pdf 
 
8) Nome_Sobrenome_Foto_2019-20_Master.pdf 
 
9) Nome_Sobrenome_IsencaoLingua_2019-20_Master.pdf 
 
Não está autorizado o upload de documentos com mais de 1Mo. 
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Não é possível começar a responder e terminar depois. O relatório deve ser preenchido 
por completo, de uma só vez.  
 
- Antes de preencher, examine cuidadosamente o modelo de formulário de inscrição, 
disponibilizado no site (em pdf).  
- Antes de preencher, prepare as respostas de todos os campos exigidos em um documento 
word que ficará com você, seguindo o modelo de formulário de inscrição.  
- Antes de preencher, prepare também todos os documentos para upload e verifique se está 
de posse de todos e se estão nomeados segundo as normas do Edital (apresentadas acima). 
- Ao preparar os documentos substitua a parte do título “Nome_Sobrenome_...” pelo 
seu nome completo. Por exemplo: “Maria_Alice_de_Souza_Medeiros_...” 
- O formulário online demanda o preenchimento dos mesmos dados exigidos no documento 
de inscrição (3.1 no Edital, página 41) e deve ser assinado antes de ser escaneado para 
upload. 
- O item 9 (3.9 no Edital, página 41) só será exigido para quem quiser solicitar isenção de 
exame de línguas. 
 
Depois que preencher o relatório, você receberá uma cópia de sua inscrição por e-mail. 
Guarde e-mail para fazer prova de sua inscrição no caso de qualquer eventualidade, assim 
como todos os arquivos que foram enviados pelo site, por upload. 
 
COPIAR E COLAR ESSE LINK NO NAVEGADOR para acesso ao formulário de 
inscrição de doutorado:  
https://docs.google.com/forms/d/1YRBWfIHMg1ECeiPn0C3AdZ
9BuTTF_o0aoCLLJ5iRxqE/edit?usp=drive_web 


