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ANEXO II – Formulário de Inscrição 
1. Dados Pessoais 

Nome:  

Endereço:  

CEP:  Cidade:  UF:  

Fone:    Celular:  E-mail:  

CPF:    RG:  ORG. EXP.  Dat. Nasc.  

Nacionalidade:  Naturalidade:  

Estado Civil:  Sexo:                [  ] Masculino                [  ] Feminino 

PPI         [  ] Não [  ] Sim Anexar Autodeclaração Étnico racial. 

 
2. Informações do Processo Seletivo 

Eixo 
Articulador 

[  ] Métodos Matemáticos em Ciência de Materiais 

[  ] Métodos Computacionais em Ciência de Materiais 

[  ] Métodos Experimentais em Ciência de Materiais 

Orientador 1:  

Orientador 2:  

Orientador 3: 
 
 

 
Solicita Bolsa CAPES [  ] Sim   [  ] Não Requer dedicação integral e ausência de vínculo empregatício 

 

3. Tempo que pretende dedicar ao doutorado 
 

Indique abaixo a opção que melhor representa a quantidade de dias/períodos que você poderá se dedicar 
exclusivamente ao Doutorado 

[  ] dedicação integral (não pretendo exercer nenhuma outra atividade profissional ou acadêmica além do 
Doutorado; terei pelo menos 40 horas semanais de dedicação ao Doutorado) 

[  ] dedicação parcial (neste caso, especifique abaixo o número de períodos semanais que pretende se dedicar 
ao Doutorado) 

 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Atenção: Embora candidatos com vínculo empregatício possam ser aceitos como aluno regular para o 
curso de Doutorado do PPGCET, a comissão de seleção e a coordenação do PPGCET entende que 
esses futuros orientandos terão completa disponibilidade para participar de todas as atividades oficiais 
do programa e que não se limitam às disciplinas. Motivos profissionais não serão aceitos como 
justificativas para ausências, baixo rendimento, falta de disponibilidade etc. Para o PPGCET, não há 
qualquer diferença entre alunos de dedicação integral e de dedicação parcial. Não são previstas “férias” 
em um curso de Doutorado; o esperado é que o aluno se dedique 48 meses seguidos para seu curso de 
Doutorado. 
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Tarde      

Noite      
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Assinatura do Candidato 

 


