
 

 

 

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - PROCESSO SELETIVO 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 
 Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, 

e prova de estar em dia com a justiça eleitoral 
(fotocópias);  

 Certificado Militar ou serviço alternativo 
(fotocópia);  

 Certidão de Casamento, caso haja mudança 
de nome (fotocópia);  

 Formulário de Currículo Padronizado – 
http://ppga.agro.ufg.br  

 Histórico escolar da graduação, para inscrição 
no mestrado; e do mestrado, para inscrição no 
doutorado (fotocópia);  

 Diploma da graduação, para inscrição no 
mestrado, e do mestrado, para inscrição no 
doutorado (fotocópia);  
 

 
 Comprovante de pagamento de taxa de 

inscrição no valor de R$ 125,00 (cento e vinte 
cinco reais).  

 Ficha de inscrição devidamente preenchida e 
assinada, assinalando, quando for o caso, a 
opção pela autodeclaração, conforme os quesitos 
de cor, raça e etnia utilizados pelo IBGE.  

 Preenchimento e assinatura do termo de 
autodeclaração étnico-racial, conforme modelo 
disponível na página https://ppga.agro.ufg.br.  

 No caso de candidato autodeclarado indígena, 
é obrigatória a apresentação, no ato da matricula, 
de cópia do Registro Administrativo de 
Nascimento e Óbito de Índios (RANI) ou 
declaração de pertencimento emitida pelo grupo 
indígena assinada por liderança local.  
 

NÍVEL PRETENDIDO: 
(  ) Mestrado                              (  ) Doutorado 

 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:  

(  ) Fitossanidade                     (  ) Solo e Água                     (  ) Produção Vegetal 
 
ORDEM DE PREFERÊCIA DOS POSSIVEIS ORIENTADORES (Nome completo do docente):  
 
1. _______________________________________________________________________________  
 
2. _______________________________________________________________________________  
 
3. _______________________________________________________________________________  
 
Obs: A indicação dos possíveis orientadores não garante vagas com os professores. A distribuição 
de orientação se dará segundo os critérios estabelecidos pelo PPGA e após a confirmação de 
matrícula.  
 
ENDEREÇO PARA ENVIO DESTE FORMULÁRIO E DEMAIS DOCUMENTOS:  

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Agronomia  
Escola de Agronomia / Universidade Federal de Goiás  
Av. Esperança, s/n, Campus Samambaia, Goiânia-GO  
CEP 74690-900.  
 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE AGRONOMIA 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA-PPGA  
Rodovia GO-462 (Goiânia-Nova Veneza), km zero - Campus Samambaia 

Fone: (62) 3521-1542  -  CEP 74690-900 - Goiânia, GO  
https://ppga.agro.ufg.br 

 

 



 

 
 



 



 


