
 
 

EDITAL 001/2015 PARA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA NO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E SAÚDE DA UFG 

 

Formulário de inscrição 
(preencha com letra de forma legível, caneta preta ou azul, sem rasuras) 

 

Dados pessoais 

 

Nome completo: _____________________________________________________________ 

Nacionalidade: _______________________ Naturalidade: ____________________________ 

Data de Nascimento: _____/_____/_________. 

Nº documento identidade: _________________________________ 

Tipo de documento de identidade: (   ) RG    (   ) Outro:_______________________________ 

Nº CPF: ______________________________________ 

Endereço permanente: _________________________________________________________ 

CEP:  __________________________ Cidade: _____________________________________ 

Fone: (fixo): __________________________ (celular): ______________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

Dados acadêmicos 

Curso de graduação: __________________________________________________________ 

Instituição em que cursou a graduação: ___________________________________________ 

 

Dados socioeconômicos  

(          ) Não possuo emprego ou bolsa e desejo candidatar-me a uma bolsa do curso. 

(          ) Não pretendo candidatar-me a uma bolsa da cota do curso 

Observação: a seleção não implica compromisso de bolsa por parte do curso. 

 

Outros dados 

1 – Cite o nome do(a) possível orientador(a) credenciado ao  PPG-NUT: 

___________________________________________________________________________ 

2 – Solicita equivalência de exame de suficiência em língua Inglesa? (   ) não   (   ) sim.  

3 – É portador de deficiência? (   ) não   (   ) sim.  

Caso a resposta for sim, necessita de condições especiais? (   ) não   (   ) sim. Quais? 

___________________________________________________________________________ 

4 – Deseja candidatar-se aos 20% das vagas reservadas para negros (pretos e pardos) e 

indígenas, conforme item 3.2 do edital 001/2015? (   ) não  (   ) sim.  

Caso a resposta for sim, anexe a esta ficha de inscrição o Termo de Autodeclaração Étnico-

Racial.  

 

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras. Declaro também que estou de acordo 

com as normas deste processo seletivo.  

 

Goiânia, ___/____/201__. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 



 
 

Documentação anexada (preenchido pelo PPG-NUT)  

 
( ) Original e cópia da carteira de identidade e do CPF. Em caso de estrangeiros, o Registro 

Nacional de estrangeiros (RNE) ou o passaporte; 

( ) Original e cópia do Diploma de Graduação reconhecido pelo MEC, ou declaração de colação 

de grau, ou documento atestando que está apto a colar grau;  

( ) Original e cópia do histórico escolar do curso de graduação atualizado ou original do extrato 

acadêmico do curso;  

( ) Comprovante original de pagamento de taxa de inscrição, no valor de R$ 120,00 (cento e 

vinte reais), por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) a ser solicitada na Secretaria do PPG-

NUT/UFG no período exclusivamente destinado às inscrições. Não serão aceitos comprovantes de 

agendamento de pagamento ou pagamento agendado; 

( ) Formulário de Currículo padronizado (Anexo I) devidamente preenchido e comprovado por 

anexos, na mesma sequência do formulário, com todas as páginas e anexos numerados, encadernado 

em espiral, sob pena de não ter os mesmos computados se não forem assim apresentados. Descrever as 

informações apenas nos itens de 1 a 3. Nos demais, apenas especificar o número dos anexos e páginas;  

( ) Currículo no modelo Lattes completo e atualizado; 

( ) Uma fotografia 3 x 4 cm recente  

( ) Carta de compromisso (modelo fornecido pelo Programa - www.ppgnut.fanut.ufg.br) 

( ) Declaração de docente credenciado no PPG-NUT/UFG, aceitando o candidato como 

orientando (modelo fornecido pelo Programa – www.ppgnut.fanut.ufg.br) 

( ) Termo de Autodeclaração Étnico-Racial – modelo fornecido pelo Programa – 

www.ppgnut.fanut.ufg.br) – se pertinente. 

( ) Cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de 

pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local (pode ser entregue no ato da 

inscrição ou na matrícula), se pertinente. 

( ) Solicitação de equivalência de exame de suficiência em língua Inglesa – se pertinente. 

( ) Outra documentação: ________________________________________________________ 
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