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RETIFICAÇÃO 01/2021 EDITAL DE SELEÇÃO AO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA – MESTRADO (AMPLA 

CONCORRÊNCIA E VAGAS PARA AÇÃO AFIRMATIVA) – TURMA 2021 
 
 
Item 4.3  
 
No ato da inscrição, preencher o formulário, assinalando, quando for o caso, a opção pela au-
todeclaração, conforme os quesitos de cor, raça e etnia utilizados pelo IBGE e fazer o upload dos 
seguintes documentos em formato PDF: 

a) Cópia do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) Cópia da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeira/o, do Passaporte, do 
RNE/RNM ou documento similar; 

c) Certidão de Casamento, no caso de mudança de nome da carteira de identidade;  

d) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 120,00. 

A taxa de inscrição em hipótese alguma será devolvida; 

e) Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, salvo se o 
candidato for estrangeiro; 

f) Cópia do Diploma de Graduação ou comprovante de que concluirá o Curso de Gradua-
ção até a data da matrícula; 

g) Cópia do Histórico Escolar de Graduação; 

h) 01 (ou 02) Fotografia 3x4 recente; 

i) Cópia do documento comprobatório de suficiência em língua estrangeira (para o caso 
de candidatos que solicitarão dispensa da prova de língua estrangeira), conforme o que consta 
nos itens 4.3.1. e 6.2.1.1 deste Edital; 

j) Cópia do Currículo Lattes atualizado, que deve ser preenchido na página do CNPq: 
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_login.prc_form e salvo em formato RTF (opção disponível 
no momento de salvar o CV Lattes); 

k) Pré-Projeto de Pesquisa não deve ser identificado, sob pena de não homologação no 
processo seletivo; para tal receberão um número, correspondente ao código do candidato, quando 
da inscrição e deve tematicamente inserir-se numa das área de concentração indicadas no Edi-
tal, sendo indispensável a indicação da respectiva área, devendo ser elaborado em conformidade 
ao item 6.1.  deste Edital. 

l) Termo de autodeclaração étnico-racial. Documento a ser entregue apenas pelos candi-
datos que optaram por concorrer às vagas reservadas para P.P.I. (pretos, pardos e indígenas), 
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que deverão preencher e assinar o termo de autodeclaração étnico-racial, conforme Anexo I deste 
Edital. 

m) No caso de candidato autodeclarado indígena, é obrigatória a apresentação de cópia 
do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de pertenci-
mento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local.  

 
Leia-se 
 
No ato da inscrição, preencher o formulário, assinalando, quando for o caso, a opção pela au-
todeclaração, conforme os quesitos de cor, raça e etnia utilizados pelo IBGE e fazer o upload dos 
seguintes documentos em formato PDF: 

a) Cópia do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) Cópia da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeira/o, do Passaporte, do 
RNE/RNM ou documento similar; 

c) Certidão de Casamento, no caso de mudança de nome da carteira de identidade;  

d) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 120,00. 

A taxa de inscrição em hipótese alguma será devolvida; 

e) Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, salvo se o 
candidato for estrangeiro; 

f) Cópia do Diploma de Graduação ou comprovante de que concluirá o Curso de Gradua-
ção até a data da matrícula; 

g) Cópia do Histórico Escolar de Graduação; 

h) 01 (ou 02) Fotografia 3x4 recente; 

i) Cópia do documento comprobatório de suficiência em língua estrangeira (para o caso 
de candidatos que solicitarão dispensa da prova de língua estrangeira), conforme o que consta 
nos itens 4.3.1. e 6.2.1.1 deste Edital; 

j) Cópia do Currículo Lattes atualizado, que deve ser preenchido na página do CNPq: 
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_login.prc_form e salvo em formato RTF (opção disponível 
no momento de salvar o CV Lattes); 

k) Cópia da documentação comprobatória do Currículo Lattes em um único arquivo em 
formato PDF; 

l) Pré-Projeto de Pesquisa não deve ser identificado, sob pena de não homologação no 
processo seletivo; para tal receberão um número, correspondente ao código do candidato, quando 
da inscrição e deve tematicamente inserir-se numa das área de concentração indicadas no 
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Edital, sendo indispensável a indicação da respectiva área, devendo ser elaborado em conformi-
dade ao item 6.1.  deste Edital. 

m) Termo de autodeclaração étnico-racial. Documento a ser entregue apenas pelos can-
didatos que optaram por concorrer às vagas reservadas para P.P.I. (pretos, pardos e indígenas), 
que deverão preencher e assinar o termo de autodeclaração étnico-racial, conforme Anexo I deste 
Edital. 

n) No caso de candidato autodeclarado indígena, é obrigatória a apresentação de cópia 
do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de pertenci-
mento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local.  

 
Goiânia, 09 de fevereiro de 2021 

 
Prof. Carlo Patti 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 
Presidente da Comissão de Seleção do Processo Seletivo 2021 
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