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TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE INGRESSO 

 
Eu, ________________________________________________________ , documento  

de identidade no.                              , aluno/a ingressante na Pós-Graduação em Psicossociologia 

em Comunidades e Ecologia Social - EICOS, da UFRJ, no curso de [    ] MESTRADO  [    ] 

DOUTORADO, sob no. de inscrição _______, confirmo minha intenção de cursar o Programa 

EICOS, com início das atividades no primeiro semestre de 2021, no nível acima assinalado. 

Paralelamente a este termo, é necessário enviar email para o Programa EICOS 

(secretariaeicos@gmail.com), com os termos desta confirmação de ingresso, até o dia 

07/04/2021, a fim de organização da secretaria do EICOS no que diz respeito a possíveis 

desistências. 

 

___________________________________________ assinatura 

 

Declaro ainda estar ciente que, pela impossibilidade causada pelo agravamento da 

pandemia de coronavirus no atual momento, não será realizada a inscrição presencial, 

conforme consta no cronograma do edital de seleção. 

Como substituto, estou de acordo com o envio, via correio, da(s) cópia(s) de diploma(s) 

de (    ) Mestrado e (    ) Doutorado ou declaração de conclusão de curso necessário para 

entrado no Programa EICOS, com a observação de pedido de confecção de diploma 

correspondente, assim como cópia de identidade. Todas as cópias devem ser 

obrigatoriamente reconhecidas em cartório1, e chegar no endereço abaixo indicado até a 

data de  19 de abril do corrente ano. 

Tal necessidade se deve, por terem sidos estes documentos fundamentais para a 

candidatura à Pós-Graduação, no nível pretendido pelos candidatos. A verificação de toda a 

documentação original solicitada para a inscrição se dará em período a ser marcado após a 

volta das atividades presenciais. 

Como foi mencionado, o atual cenário pandêmico é impeditivo para deslocamento e 

                                                      
1 Para os classificados estrangeiros, os documentos solicitados devem ser reconhecidos pelas instâncias 

competentes do país de origem do candidato. 
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encontros presenciais, o que forçou à Comissão de Seleção a buscar a uma alternativa que não 

comprometa a lisura do processo seletivo. 

 

O endereço ao qual os candidatos classificados no processo seletivo EICOS é: 

Aos cuidados de Ricardo Fernandes 

Rua Almirante Tamandaré n. 41 apto. 112    Flamengo 

Rio de Janeiro – RJ – Brasil   CEP. 22210-060 

 

O não envio dos comprovantes solicitados até o dia 19/04/2021 acarretará na 

desclassificação do candidato. Assim que a documentação chegar, será enviado email de 

confirmação de recebimento por parte do destinatário. 

No dia 23 de abril ou próximo, será enviado número de registro na UFRJ para que os 

alunos possam efetivar suas inscrições em disciplinas no Sistema da UFRJ (Sistema SIGA). As 

disciplinas referentes a 2021.1 (aulas remotas) serão disponiblizadas no site do EICOS a partir 

de 15/04/2021.  

Devem constar da correspondência a ser encaminhada para o endereço acima citado, 

portanto (com os devidos termo assinados): 

1) Este termo de compromisso confirmação de ingresso; 

2) Termo de compromisso para futura prova de língua estrangeira; 

3) Termo de compromisso discente; 

4) Cópias dos diplomas/declarações obrigatoriamente reconhecidos em cartório. 

 

Estou de acordo com as novas determinações da Comissão de Seleção do Programa 

EICOS 2021. 

 

___________________________________________ (local e data) 

 

___________________________________________ (assinatura) 

 


