
 
 

EDITAL Nº 068/2011 

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
EM PSICOLOGIA, NÍVEIS DE MESTRADO E DE DOUTORADO, D A PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC MINAS) E  MATRÍCULA 
DOS CANDIDATOS NELE CLASSIFICADOS, PARA O ANO DE 2012. 
 
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS  (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem do 
Magnífico Reitor, que estarão abertas as inscrições ao processo seletivo destinado ao 
preenchimento de vagas para o ano letivo de 2012, dos cursos de Mestrado e de Doutorado 
em Psicologia, no período de 01 de setembro a 24 de outubro de 2011, podendo tal período 
ser prorrogado a critério da Universidade.  
 
1. DAS LINHAS DE PESQUISA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
PSICOLOGIA  
 
Processos Psicossociais 
Ementa: Investigar as diferentes elaborações teórico-metodológicas que possibilitam a 
discussão tanto de conceitos quanto de fenômenos psicossociais, visando a abordar os 
processos de subjetivação e suas questões emergentes.  
 
Corpo Docente: 
Cristina Moreira Marcos - Doutora pela Universidade de Paris VII; 
Ilka Franco Ferrari – Doutora pela Universidade de Barcelona; 
Jacqueline de Oliveira Moreira – Doutora pela PUC-SP; 
José Newton Garcia de Araújo – Doutor pela Universidade de Paris VII; 
Luis Flávio Silva Couto – Doutor pela UFRJ; 
Márcia Stengel – Doutora pela UERJ. 
 
Intervenções Clínicas e Sociais 
Ementa: Investigar os dispositivos de intervenção desenvolvidos em práticas sociais e/ou 
práticas clínicas, visando a abordar os processos de subjetivação em sua mutabilidade e 
diversidade.  
 
Corpo Docente: 
Ilka Franco Ferrari – Doutora pela Universidade de Barcelona; 
João Leite Ferreira Neto – Doutor pela PUC-SP; 
Luciana Kind do Nascimento – Doutora pela UERJ; 
Márcia Stengel – Doutora pela UERJ; 
Maria Ignez Costa Moreira – Doutora pela PUC-SP; 
Roberta Carvalho Romagnoli – Doutora pela PUC-SP. 
 

2. DAS DATAS E LOCAL DAS INSCRIÇÕES 

Período: 01 de setembro a 24 de outubro de 2011.  
Horário de inscrição: 9 às 12 horas; 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. 
Taxa de inscrição: R$105,00 (cento e cinco reais), a ser paga por boleto bancário impresso 
através do site www.pucminas.br/pospsicologia. 
Local: as inscrições deverão ser feitas na Secretaria do Programa ou postadas no correio, via 
SEDEX, até o dia 24 de outubro. 
 



 
 

 
Endereço do Programa de Pós-graduação: 

Avenida Itaú, nº 525, bairro Dom Cabral - Prédio Redentoristas, 1º subsolo - sala 105  
CEP 30.535 012.  
Telefones: (031)3319-4568 e 3319-4922;  
Referências: próximo ao acesso 10, da Biblioteca da PUC Minas no Coração Eucarístico; 
próximo à Rádio América - atual Rede Catedral de Comunicação Católica.  
E-mail: ppgpsi@pucminas.br.   Site: www.pucminas.br/pospsicologia. 
 

3. DO NÚMERO DE VAGAS E DO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE 
MESTRADO 
 
3.1. O curso de Mestrado em Psicologia oferecerá 24 (vinte e quatro) vagas, sendo 12 (doze) 
vagas para cada uma das linhas de pesquisa mencionadas no item 1 deste Edital. 
 

3.2 Documentos exigidos para inscrição no Mestrado: 

• formulário de inscrição devidamente preenchido; 
• comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 105,00 (cento e 

cinco reais); 
• 1 foto 3x4 recente (colorida);  
• cópia da carteira de identidade, título de eleitor e CPF (no caso de estrangeiro, cópia 

de visto permanente, visto de estudante ou outro documento exigido por legislação 
específica); 

• cópia do diploma de graduação em psicologia ou em áreas afins, ou documento 
equivalente; 

• cópia do histórico escolar do curso de graduação; 
• cópia do comprovante de cumprimento das obrigações militares e eleitorais;  
• currículo lattes (http://lattes.cnpq.br) comprovado, ou seja, contendo cópia dos 

documentos citados no currículo. As informações não comprovadas não serão 
consideradas pela banca examinadora;  

• toda a documentação acima deve ser entregue encadernada em espiral, tendo como 
primeira folha o formulário de inscrição, com exceção das 02 (duas) vias do  pré-
projeto de pesquisa, que devem ser entregues à parte;  

• pré-projeto de pesquisa (no máximo 08 (oito) páginas), que deve incluir: definição 
do tema, justificativa, objetivos, revisão dos estudos (fundamentação teórica sobre o 
tema estudado), metodologia, justificativa da linha de pesquisa escolhida e 
bibliografia. Formatação: Times New Roman 12, margens 2,5cm, papel A4, 
espaçamento 1,5cm. Deverão ser entregues dois exemplares impressos.  

 
É vedado anexar ou substituir, posteriormente, qualquer documento exigido para inscrição.   
 
Todas as inscrições estarão sujeitas a deferimento pelo Colegiado do Programa. São motivos 
para o indeferimento: falta de qualquer documento exigido para a inscrição; postagem da 
documentação em agências dos Correios fora do prazo de inscrição; não observância das 
regras de apresentação do pré-projeto; não atendimento a qualquer item do presente Edital.   
 
 
 



 
 

Em caso de indeferimento da inscrição, a taxa de inscrição será devolvida ao candidato.  
 
O deferimento das inscrições será divulgado no dia 28 de outubro de 2011, sexta-feira, pela 
Secretaria do Programa, apenas no local da inscrição e pelo site 
www.pucminas.br/pospsicologia. 
 

3.3. ETAPAS DA SELEÇÃO E PROVAS PARA O MESTRADO 

3.3.1. O processo seletivo será realizado em cinco etapas avaliativas conforme quadro abaixo: 

FASE ELIMINATÓRIA 

Etapas Data da Realização e Horário Divulgação dos 
Resultados 

Prova de 
conhecimento 

Dia 03 de novembro de 2011, de 14h às 
17h 

Análise do Pré-projeto ----- 

11 de novembro de 2011, 
após as 17h 

FASES CLASSIFICATÓRIAS 

Etapas Data da realização e Horário Divulgação dos 
Resultados 

Prova de língua 
estrangeira 

Dia 17 de novembro de 2011, de 14h às 
17h 

Análise do currículo 
lattes 

----- 
25 de novembro de 2011 

Entrevista Dia 01 de dezembro de 2011   02 de dezembro de 2011 
 
3.3.2.  Prova de conhecimento: Escrita, sobre 02 (duas) questões sorteadas, de um total de 05 
(cinco): a primeira, sobre conhecimentos gerais, no campo da Psicologia; a segunda, referente 
à linha de pesquisa do candidato. Mínimo de 70 pontos exigidos para aprovação. Não será 
permitido consultar, durante a realização dessa prova, a bibliografia indicada ou qualquer 
outro material.  
 
Referências bibliográficas comuns (para candidatos de ambas as linhas de pesquisa):   
 
1. FREUD, S. Luto e Melancolia In: _________. A história do movimento psicanalítico, 

artigos sobre metapsicologia e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago, 1974. p. 275-
291 (Edição Standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, XIV), 
1915. 

2. GONZALEZ REY, F. L. A emergência da subjetividade na psicologia (Capítulo 2). In. 
Sujeito e subjetividade. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, pp. 69-120, 2003.  

 
Referências bibliográficas específicas (para candidatos a cada linha de pesquisa): 
 
Linha de Pesquisa Processos Psicossociais: 
 
1. MILLER, J-A. A era do homem sem qualidades. Traduzido por Tania Coelho dos Santos e 
Jésus Santiago. Asephallus: Revista Eletrônica do Núcleo Sephora, Ano 1, n.1, nov./abr. 2005/2006. 
Disponível em: http://www.nucleosephora.com/asephallus/numero_01/traducao.htm#_ftn1 
Acesso em: 03 ago. 2011. 



 
 

 
 
2. CANGUILHEM, G. Meio e normas do homem no trabalho. Pro-posições, 12(2-3), 2001, 
p. 109-121. 
 
3. SINGLY, F. A autonomização do indivíduo em relação à família contemporânea. 
In: Singly, François de. Sociologia da Família Contemporânea. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2007. (pp. 125-168) 
 
 
Linha de Pesquisa Intervenções Clínicas e Sociais:  
 
 
1. ROSE, N. Psicologia como doença social. Psicologia e Sociedade, 20(2), 2008, p. 155-

164.  

2.SAWAIA, B. O Sofrimento ético-político como categoria de análise da dialética 
exclusão/inclusão. In. As artimanhas da Exclusão: Análise psicossocial e ética da 
desigualdade social. Sawaia, Bader (org). Petrópolis: Vozes, 1999.  

3.DELEUZE, G & PARNET, C. Políticas. In: Diálogos. São Paulo: Escuta, 1998, p. 145-170. 
 

3.3.3. Análise do pré-projeto de pesquisa.  

3.3.4 Prova de língua estrangeira: baseada na compreensão de um texto em inglês, francês 
ou espanhol. Será permitido o uso de dicionários não-eletrônicos.   
3.3.5. Análise do currículo lattes. 
3.3.6. Entrevista: serão classificados, no máximo, 02 (dois) candidatos por vaga, em cada 
linha de pesquisa, perfazendo um total de até 48 candidatos a serem entrevistados. 
Os candidatos classificados para a entrevista terão seus nomes divulgados em ordem 
alfabética, no local da inscrição, como também através do site 
www.pucminas.br/pospsicologia. Data da entrevista: 01de dezembro de 2011. 

3.3.7. Resultado final: o resultado final será divulgado somente no local de inscrição e 
através do site www.pucminas.br/pospsicologia, após as 17 horas do dia 02 de dezembro de 
2011, por ordem de classificação dos aprovados por linha de pesquisa.    

Os candidatos aprovados que não apresentaram, no ato da inscrição do processo seletivo, o 
documento de conclusão do curso de graduação deverão fazê-lo no ato da matrícula. Sem a 
apresentação desse documento a matrícula não será efetuada e o candidato perderá a vaga.  
 
3.4. Pré-matrícula: 
Data: 12 a 14 de dezembro de 2011 (segunda-feira a quarta-feira). 
Horário:  09 às 12 horas; 14 às 17 horas. 
 
Matrícula presencial:  
Data: 01 e 02 de março de 2012 (quinta-feira e sexta-feira).  
Horário: 09 às 12 horas; 14 às 17 horas. 
 



 
 

O candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos:  
• requerimento de matrícula preenchido (em anexo).  
• comprovante de pagamento da 1ª parcela da mensalidade.  
 
Início das aulas: 12 de março de 2012 (segunda-feira). 
 
3.5. Vagas remanescentes: Caso haja vagas remanescentes referentes a este Edital, será 
aberto novo processo seletivo conforme datas abaixo: 
Inscrição: 18 de janeiro a 30 de janeiro de 2012. 
Resultado das inscrições deferidas: 03 de fevereiro - 6ª feira, após as 17:00 horas. 
3.5.1 Etapas da seleção:  
Prova de conhecimento: 15 de fevereiro - 4ª feira de 14 às 17 horas. 
Ver bibliografia no item 3.3.2.  
Resultado das etapas eliminatórias: prova de conhecimento e pré-projeto de pesquisa: 17 de 
fevereiro de 2012 após as 17 horas. 
Prova de Língua estrangeira: 24 de fevereiro - 6ª feira de 14 às 17 horas. 
Entrevista: 27 de fevereiro - 2ª feira.   
Divulgação dos resultados: 28 de fevereiro de 2012 – 3ª feira. 
Matrícula:  01 e 02 de março de 2012.  
Início das aulas: 12 de março de 2012 (segunda-feira). 
 
4. DO NÚMERO DE VAGAS E DO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE 
DOUTORADO 
 
4.1. O curso de Doutorado em Psicologia oferecerá 05 (cinco) vagas, sendo distribuídas por 
professores orientadores de doutorado, conforme listado abaixo: 
 
Ilka Franco Ferrari – Doutora pela Universidade de Barcelona; 
Jacqueline de Oliveira Moreira – Doutora pela PUC-SP; 
João Leite Ferreira Neto – Doutor pela PUC-SP; 
José Newton Garcia de Araújo – Doutor pela Universidade de Paris VII; 
Roberta Carvalho Romagnoli – Doutora pela PUC-SP. 
 
4.2. Documentos exigidos para inscrição no Doutorado: 
• formulário de inscrição devidamente preenchido; 
• comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 105,00 (cento e cinco 

reais); 
• 1 foto 3x4 recente (colorida);  
• cópia da carteira de identidade, título de eleitor e CPF (no caso de estrangeiro, cópia de 

visto permanente, visto de estudante ou outro documento exigido por legislação 
específica); 

• diploma de Pós-graduação em nível de Mestrado em Psicologia ou em áreas afins (cursos 
reconhecidos pela CAPES/ MEC), ou ata de defesa da dissertação; 

• cópia do histórico escolar do curso de Mestrado;  
• cópia do comprovante de cumprimento das obrigações militares e eleitorais;  
• currículo Lattes (http:/lattes.cnpq.br) comprovado, ou seja, contendo cópia dos 

documentos citados no currículo. As informações não comprovadas não serão 
consideradas pela banca examinadora;  

• declaração comprobatória de aprovação em prova de língua estrangeira (inglês, francês ou 
espanhol) realizada no nível de Mestrado. O candidato deverá realizar a prova da língua 



 
 

estrangeira distinta daquela efetuada no Mestrado. Caso o candidato tenha feito prova de 
língua estrangeira em outros idiomas, deverá fazer as provas de inglês e francês, ou inglês 
e espanhol, ou francês e espanhol; 

• projeto de pesquisa, em duas vias impressas, com, no máximo, 15 páginas, indicando 
“Linha de Pesquisa” e possível orientador entre os professores que oferecem vagas nesta 
seleção. A proposta deve incluir: definição do tema, justificativa, objetivos, revisão dos 
estudos (fundamentação teórica sobre o tema estudado), metodologia, justificativa da 
linha de pesquisa escolhida e bibliografia.  Formatação: Times New Roman 12, margens 
2,5cm, papel A4, espaçamento 1,5cm. Deverão ser entregues dois exemplares impressos;  

• somente para graduados: diploma e histórico escolar de graduação em Psicologia ou em 
áreas afins de cursos reconhecidos pelo MEC; memorial ou exposição de motivos que 
justifiquem o pedido de inscrição para o processo seletivo do Programa de Pós-graduação 
em Psicologia da PUC Minas no nível Doutorado. O documento será avaliado pela 
comissão examinadora, podendo ser aceito ou não, tendo por consequência o deferimento 
ou não da inscrição.  

• A documentação acima deve ser entregue encadernada em espiral, tendo como primeira 
folha o formulário de inscrição, com exceção da dissertação, que deve ser encadernada à 
parte. 

 
É vedado anexar ou substituir, posteriormente, qualquer documento exigido para inscrição.   
 
Todas as inscrições estarão sujeitas a deferimento pelo Colegiado do Programa. São motivos 
para o indeferimento: a falta de qualquer documento exigido para a inscrição; postagem da 
documentação em agências dos Correios fora do prazo de inscrição; a não observância das 
regras de apresentação do projeto de pesquisa; o não atendimento a qualquer item do presente 
Edital.   
 
Em caso de indeferimento da inscrição, a taxa de inscrição será devolvida ao candidato.  
 
O deferimento das inscrições será divulgado no dia 28 de outubro de 2011, sexta-feira, pela 
Secretaria do Programa, apenas no local da inscrição e pelo site 
www.pucminas.br/pospsicologia. 
 
4.3. ETAPAS DA SELEÇÃO E PROVAS PARA O DOUTORADO 
 
4.3.1. O processo seletivo será realizado em quatro etapas avaliativas.  
 

FASE ELIMINATÓRIA 

Etapas Data da Realização e Horário Divulgação dos 
Resultados 

Análise do Pré-projeto ----- 
11 de novembro de 2011, 
após as 17h.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FASES CLASSIFICATÓRIAS 

Etapas Data da Realização e Horário Divulgação dos 
Resultados 

Prova de língua 
estrangeira 

Dia 17 de novembro de 2011, de 14h às 
17h (os candidatos que farão duas provas 
também deverão comparecer no horário de 
9 às 12h).   

Análise do currículo 
lattes 

----- 

25 de novembro de 2011 

Entrevista Dia 30 de novembro de 2011   02 de dezembro de 2011 
 
Os candidatos que não tiverem o título de mestre e que tiverem suas inscrições deferidas farão 
prova de dois idiomas (francês, inglês ou espanhol).  
 
A escala de horários para a entrevista será divulgada, no dia 25 de novembro de 2011, no 
local da inscrição, como também através do site www.pucminas.br/pospsicologia. Data da 
entrevista: 30 de novembro de 2011. 

4.3.2. Resultado final: o resultado final será divulgado somente no local de inscrição e 
através do site www.pucminas.br/pospsicologia, dia 02 de dezembro de 2011, em ordem 
alfabética por linha de pesquisa. 

4.4. Pré-matrícula 
Data: 15 e 16 de dezembro de 2011 (quinta-feira e sexta-feira). 
Horário: 09 às 12 horas; 14 às 17 horas. 
 
Matrícula presencial:   
Data: 01 e 02 de março de 2012 (quinta-feira e sexta-feira).  
Horário: 09 às 12 horas; 14 às 17 horas. 
O candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos:  

• requerimento de matrícula preenchido (em anexo); 
• comprovante de pagamento da 1ª parcela da mensalidade; 
• cópia dos diplomas de graduação e de mestrado. Os candidatos sem o título de mestre 

apresentarão o deferimento do Colegiado do Programa de Pós-graduação para a sua 
matrícula.   

 
Início das aulas: 12 de março de 2012 (segunda-feira). 
 
4.5. Vagas remanescentes: Caso haja vagas remanescentes referentes a este Edital, será 
aberto novo processo seletivo conforme datas abaixo: 
Inscrição: 18 de janeiro a 30 de janeiro de 2012. 
Resultado das inscrições deferidas: 03 de fevereiro - 6ª feira após as 17 horas. 
4.5.1 Etapas da seleção:  
Resultado da etapa eliminatória: pré-projeto de pesquisa: 17 de fevereiro de 2012 após as 
17 horas. 
Prova de Língua estrangeira: 24 de fevereiro - 6ª feira de 14 às 17 horas. 
Entrevista: 27 de fevereiro - 2ª feira.    
Divulgação dos resultados: 28 de fevereiro de 2012 – 3ª feira. 
Matrícula:  01 e 02 de março de 2012.  
Início das aulas: 12 de março de 2012 (segunda-feira). 



 
 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA O PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS DE 
MESTRADO E DOUTORADO 
 
- a Comissão Examinadora do Processo Seletivo, designada pelo Colegiado do Programa, 
orientará e fiscalizará o processo de seleção; 
- a inscrição no processo seletivo implica a aceitação plena, pelo candidato, das normas deste 
Edital e dos ordenamentos superiores da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; 
- será excluído do processo seletivo o candidato que praticar qualquer tipo de fraude, ato de 
indisciplina ou improbidade, durante a realização de quaisquer das etapas do processo;  
- os documentos dos candidatos não convocados para a matrícula ficarão à disposição na 
Secretaria do Programa, de onde poderão ser retirados, no período de 02 de abril até 29 de 
junho de 2012, após esta data serão incinerados; 
- a indicação da linha de pesquisa feita pelo candidato ao Mestrado será objeto de análise pela 
Comissão Examinadora, podendo haver troca de linha, caso se julgue necessário; 
- para o Doutorado, as indicações de linha de pesquisa e do possível orientador serão objeto 
de análise pela Comissão Examinadora, podendo haver trocas, caso se julgue necessário; 
- não há previsão de bolsas para as vagas remanescentes;   
- caberá recurso à Comissão Examinadora do Processo de Seleção, em caso de erro material 
ou de flagrante irregularidade formal no processo, desde que devidamente fundamentado. O 
recurso será julgado, em grau final, caso necessário, pelo Colegiado de Coordenação Didática 
do Programa. De 19 de dezembro de 2011 a 18 de janeiro de 2012 o recebimento do recurso 
estará suspenso, devido ao período de férias; 
- os casos omissos ou não previstos pelo presente Edital serão encaminhados à Comissão 
Examinadora do Processo de Seleção, cabendo recurso de suas decisões, em grau final, ao 
Colegiado do Programa.   
 
Para o conhecimento de todos, o presente Edital será afixado na Secretaria do Programa.  
 
Registre-se, divulgue-se, cumpra-se. 
 
 

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2011. 
 
 
 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DECLARAÇÃO CANDIDATO DO MESTRADO 

 

Eu,____________________________________________________________, portador da 

Carteira de Identidade nº __________________________, estou ciente de que, caso seja 

aprovado no Processo Seletivo do Mestrado em Psicologia, somente poderei efetuar minha 

matrícula mediante a apresentação do documento de conclusão de curso de graduação.   

 

Assinatura_______________________________________________________ 

 

Belo Horizonte,          /                              / 2011.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O EXAME DE SELEÇÃO DO MESTRADO EM PSICOLOGIA - 2012 

 
Indique a Linha de Pesquisa:  Língua Escolhida para exame de seleção: 

(       ) Processos Psicossociais (      ) Inglês       
(       ) Intervenções Clínicas e Sociais (      ) Francês       
    (      ) Espanhol      
         
1 – Dados Pessoais:         
Nome:                   

Data de Nascimento:     Estado Civil:         

Naturalidade:       Nacionalidade:           

Filiação:                   

Endereço:         Complemento:       

Bairro:         Cidade:         

Estado:         Cep:        

Telefone Res:       Telefone Comercial:       

Celular:       e-mail:           

Carteira Identidade:            

CPF:              

Título de Eleitor:       Seção:    Zona:     

2 - Formação Profissional:        
Graduação:                  

Universidade:                  

Conclusão:                  

Pós-graduação:                  

Universidade:                  

Conclusão:                  

Outro curso:                  

3 - Informações relativas às atividades profissionais atuais:     
Possui vínculo empregatício:        
(       ) Sim         
(       ) Não         
Local de Trabalho:         
Função:          
Será liberado durante o curso?        
(       ) Sim         
(       ) Não         
Como ficou sabendo a respeito da seleção do Programa? 



 
 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O EXAME DE SELEÇÃO DO DOUTORADO  EM PSICOLOGIA - 2012 

 
Indique a Linha de Pesquisa:  Língua Escolhida para exame de seleção: 

(       ) Processos Psicossociais (      ) Inglês       
(       ) Intervenções Clínicas e Sociais (      ) Francês       
    (      ) Espanhol      
Indique o 
orientador:____________________________         
1 – Dados Pessoais:         
Nome:                   

Data de Nascimento:     Estado Civil:         

Naturalidade:       Nacionalidade:           

Filiação:                   

Endereço:         Complemento:       

Bairro:         Cidade:         

Estado:         Cep:        

Telefone Res:       Telefone Comercial:       

Celular:       e-mail:           

Carteira Identidade:            

CPF:              

Título de Eleitor:       Seção:    Zona:     

2 - Formação Profissional:        
Graduação:                  

Universidade:                  

Conclusão:                  

Pós-graduação:                  

Universidade:                  

Conclusão:                  

Outro curso:                  

3 - Informações relativas às atividades profissionais atuais:     
Possui vínculo empregatício:        
(       ) Sim         
(       ) Não         
Local de Trabalho:         
Função:          
Será liberado durante o curso?        
(       ) Sim         
(       ) Não         
Como ficou sabendo a respeito da seleção do Programa? 


