
 
  
 
 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

ANEXO 2 – FICHA DE INSCRIÇÃO – PS 2022 

Inserir a foto 
digitalizada 

(photo / fotografía) 

 
Nível(level / nivel): 
(      ) Mestrado 

(master / maestría) 

 
(      ) Doutorado 

(doctorate/doctorado) 

Inscrição n°: (preenchido pela Secretaria) 

 
Data(date / fecha):  
 

 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome completo (nameandsurname / nombre y apellido):  
 

Sexo(gender): 
 

Data de Nascimento  
(date ofbirth / fecha de nascimiento): 

 

Naturalidade 
(placeofbirth/ lugar de nacimiento): 
 

Nacionalidade 
(nationality / nacionalidad): 
 

Estado Civil(marital status): 
 

RG (personal no. / no. identificación): * 
 

Org. Exp. (authority /agencia): 
 

CPF: ** 
 

Endereço(address / dirección): 
 

Cidade(city / ciudad): 
 

UF(state / provincia): 
 

CEP(ZIP/ cód. postal): 
 

Telefones para contato(phonenumber / teléfono): 

 
e-mail: 
 

* Passport is accepted / Se aceptapassaporte. 

FORMAÇÃO (ACADEMIC CAREER / FORMACIÓN UNIVERSITÁRIA) 

Nome do Curso de Graduação(undergraduatecourse / curso de pregrado): 
 

Instituição(institution / institución): 
 

Ano (year/ año): 
 

Nome do Curso de Mestrado (master’scoursename / curso de maestría): 
 

Instituição(institution/ institución): 
 

Ano(year/ año): 
 

 

PRÉ-PROJETO DE PESQUISA (RESEARCH PROJECT / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN) 

Título (title): 
 

Linha de Pesquisado PPGGEO/IESA(researchlineoftheprogram / línea de investigacióndel programa): 
 

 
 



Documentos Apresentados(lista de documentos / documentchecklist) 

(   ) Documento de identidade, ou RNE ou passaporte para candidatos estrangeiros 

(   ) Cadastro de Pessoa Física -   CPF (ou passaporte, caso não possua CPF) 

(   ) Comprovante de quitação com o serviço militar, para brasileiros  

(   ) Diploma do curso de Graduação  

(   ) Diploma do curso de Mestrado, apenas para candidatos ao Doutorado 

(   ) Histórico escolar da Graduação  

(   ) Histórico escolar do Mestrado, apenas para candidatos ao Doutorado 

(   ) Fotografia inserida na Ficha de Inscrição 

(   ) Comprovante(s) de suficiência em língua(s) estrangeira(s) (validade: 2017 a 2021)* 

(   ) Currículo Lattes 

(   ) Comprovantes do currículo 

(   ) Comprovante de pagamento de taxa de inscrição (GRU) 

(   ) Pré-projeto de pesquisa 

(   ) Termo de autodeclaração étnico-racial, se for o caso 

(   ) RANI ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena, se for o caso 

(   ) Formulário de autodeclaração da pontuação do currículo 

 

* O(s) comprovante(s) de suficiência podem ser enviados até a data (The 

certificateofsufficiencycanbesentbythe date / El certificado de suficiencia se puede enviar antes de la fecha) 
25/03/2021. 

 

O candidato assume que as informações são verdadeiras e expressa sua concordância com os termos do 
edital(The candidate assumes thattheinformationistrueand expresses hisagreementwiththetermsofthenotice/ El 

candidato asume que lainformación es verdadera y expresasuacuerdoconlos términos del aviso) 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato (OBRIGATÓRIA) 
(signature / firma) 
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