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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO - DOUTORADO  
 

Eu, abaixo assinado, venho requerer inscrição no Processo Seletivo para ingresso no Curso de 

Doutorado em Economia da Universidade Federal de Santa Catarina e declaro conhecer e estar de 

acordo com os termos do Edital do referido processo. 

 

1. Nome completo: 

2. Linha de Pesquisa: 

 

3. Dados Pessoais: 

Data nascimento: Estado civil: Sexo:     F (   )      M (   )  

N.º identidade: CPF: 

Nacionalidade: Naturalidade: 

Nome pai: Nome mãe: 

Endereço para contato  (rua, nº / complemento):   

 

Bairro: Cidade: CEP: UF: 

Telefone:   Celular: Fax: 

E-mail: 

 

4. Preenche os dados: 

4.1 Assinale os anos em que prestou o exame de seleção da ANPEC:  

*(  ) 2014(para ingresso em 2015);  (  ) 2015(para ingresso em 2016);  

  (   ) 2016(para ingresso em 2017). 

 

ATENÇÃO:* O candidato deve comprovar o(os) resultado(os) do(os) exame(s) 

anexando-o(os) a este formulário. 

O resultado de 2016, para ingresso em 2017, o programa receberá via ANPEC. 
 

 

 

4.2  Documentação necessária:  

  

1) Cópia do documento de identificação. 

 2) Cópia do diploma de curso superior de duração plena, reconhecido pelo CNE. 

 3) Cópia do diploma de mestrado de curso reconhecido pela CAPES. a) candidatos cujos 

diplomas de mestrado ainda não tenham sido expedidos até o ato da inscrição deverão apresentar 

declaração de conclusão, assinado pelo coordenador do respectivo curso; b) candidatos que 

estiverem matriculados no último semestre de curso de mestrado deverão apresentar declaração 

de previsão de conclusão, assinada pelo coordenador do respectivo curso; c) em caso de 

candidato estrangeiro, o diploma deverá estar revalidado (com validade para todo o Território 

Nacional).  

4) Histórico escolar da graduação e mestrado. 

 

 

 

5. Dedicação ao Curso 

Disponibilidade de dedicação integral ao curso, independente de bolsa, SIM (   )        NÃO (   ) 
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durante a realização do mesmo. 

6. Qualquer que seja sua resposta ao item 5, descreva como se dará a sua dedicação, e 

disponibilidade de recursos financeiros para manutenção durante o curso, informando 

também como o seu dia será organizado em relação às atividades a serem desenvolvidas. É 

importante mencionar demais atividades sob sua responsabilidade. (Use o verso da folha, se 

for necessário) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: _________    ____________________________________________ 

            Assinatura legível do candidato 
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