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EDITAL 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

PERÍODO LETIVO DE 2022/2 

 
Mestrado Homologado pelo CNE (Port. MEC 1077, de 31/08/2012, DOU 13/09/2012, seç.1, p.25) 

Doutorado Homologado pelo CNE (Port. MEC 1077, de 31/08/2012, DOU 13/09/2012, seç.1, p.25) 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais comunica a abertura de inscrições para a seleção 

de candidatos aos cursos de Mestrado e Doutorado, no período de: 10 de maio a 19 de julho de 

2022. 

 

I – VAGAS 

Mestrado: 15 (quinze) vagas 

Doutorado: 10 (dez) vagas 

 

II – INSCRIÇÕES ONLINE - Período de 10/05/2022 a 19/07/2022.  

Acesse a página do curso para realizar a sua inscrição. 

Mestrado: https://www.unisinos.br/pos/mestrado-academico/ciencias-sociais/presencial/sao-leopoldo#processo-seletivo-1058 

Doutorado: https://www.unisinos.br/pos/doutorado-academico/ciencias-sociais/presencial/sao-leopoldo#processo-seletivo-1182 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 70,00 

Observação: para os egressos da Unisinos é concedido um desconto de 50% na taxa de inscrição. 

 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO NO MESTRADO: 

• Link do Currículo modelo Lattes/CNPq (disponível em: http://lattes.cnpq.br). O link deverá ser 

informado no portal de inscrição. Candidatos estrangeiros que não possuírem currículo modelo Lattes 

deverão encaminhar documento equivalente para o e-mail conforme item XI deste edital. 

• Pré-projeto de Pesquisa, contendo: identificação, Linha de Pesquisa, nome do/a provável 

orientador/a (informação opcional), tema, justificativa, problematização, objetivos, metodologia e 

bibliografia com, no máximo 10 páginas (fonte Times, corpo 12, espaço 1,5). Roteiro detalhado, 

conforme modelo, anexo I deste edital ou disponível em: https://www.unisinos.br/pos/mestrado-

academico/ciencias-sociais/presencial/sao-leopoldo 

Declaração, conforme Anexo III, para candidatos que pretendem concorrer pelo sistema de reserva 

de vagas conforme item V da Política de Acesso Afirmativo. 

 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO NO DOUTORADO: 

• Link do Currículo modelo Lattes/CNPq (disponível em: http://lattes.cnpq.br). O link deverá ser 

informado no portal de inscrição. Candidatos estrangeiros que não possuírem currículo modelo Lattes 

deverão encaminhar documento equivalente para o e-mail conforme item XI deste edital. 

• Projeto de Pesquisa (máximo 20 páginas, fonte Times, corpo 12, espaço 1,5) com a indicação da 

Linha de Pesquisa e o nome do/a provável orientador/a [informação opcional]. Roteiro detalhado, 

conforme modelo, anexo I deste edital ou disponível em https://www.unisinos.br/pos/doutorado-

academico/ciencias-sociais/presencial/sao-leopoldo 

 

. 
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OBSERVAÇÕES: 

o  A homologação da inscrição está condicionada a análise dos documentos entregues: 

o  A ausência da entrega dos documentos solicitados na inscrição, poderá impactar no desempenho da 

seleção; 

o Em caso de desistência ou não cumprimento dos requisitos de inscrição, não haverá devolução do 

valor da taxa. 

 

INSCRIÇÕES A BOLSAS DE ESTUDOS – Acesse as informações sobre os editais de bolsas na 

página do curso e verifique se há cotas disponíveis. As inscrições a bolsas de estudos ficarão 

disponíveis ao final da inscrição ao curso, na área do candidato. 

 

 

III - PROCESSO SELETIVO 

SELEÇÃO – De 01/08/2022 a 09/08/2022 

 

O processo de seleção para o Mestrado em curso será realizado em três etapas: 

 

Fase I – Análise do currículo e do Projeto de Pesquisa [fase eliminatória] 

Período: 01 e 02/08/2022. 

Divulgação da Lista dos Selecionados para as Fases II e III – no dia 02/08/2022, no site 

https://www.unisinos.br/pos/?nivel=mestrado-academico,doutorado-academico 

 

Análise e avaliação do currículo (Peso: 0 a 25) - Serão avaliados: Formação escolar em Ciências Sociais 

ou áreas afins; Experiência em pesquisa; Produção intelectual e científica na área de Ciências Sociais e 

áreas afins; Participação e apresentação de trabalhos em eventos científicos; Experiência profissional; outra 

experiência profissional não acadêmica relacionada com as áreas científicas do PPG Ciências Sociais. 

 

Análise do Pré-Projeto (Peso: 0 a 25) - Serão avaliados: Justificativa - relevância científica e social do 

projeto; Problematização - fundamentação do objeto; Objetivos - clareza e adequação ao projeto de 

pesquisa; Metodologia e alinhamento e adequação a área de concentração e a linha de pesquisa do PPG 

Ciências Sociais. 

 

Observação: Todos os candidatos aprovados na Fase I, devem realizar a Fase II - Prova Dissertativa 

e a Fase III - Entrevista. O agendamento das entrevistas será divulgado junto com a lista da Fase I, no 

dia 02/08/2022. 

 

Fase II - Prova dissertativa 

Data: 03/08/2022, das 14h às 17h, sobre questões relacionadas com a Área de Concentração e as 

Linhas de Pesquisa do Programa, e com métodos de pesquisa em Ciências Sociais. 

Bibliografia de referência no anexo II deste edital. 

 

Prova Dissertativa (Peso: 0 a 25) - Serão avaliados: domínio conceitual e bibliográfico, estruturação 

argumentativa e coerência do texto escrito, assim como a adequação técnica da escrita (acentuação, 

pontuação, conjugação verbal).  

 

 

 

 

mailto:ppgcs@unisinos.br
https://www.unisinos.br/pos/?nivel=mestrado-academico,doutorado-academico,mestrado-profissional,doutorado-profissional#cursos
https://www.unisinos.br/pos/?nivel=mestrado-academico,doutorado-academico


 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 

Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

Av. Unisinos, 950       CEP 93022-750     São Leopoldo/RS        Brasil     Fone: (51) 3591 1122  e (51) 3590-8485         E-mail: ppgcs@unisinos.br  

Site: /www.unisinos.br/pos/?nivel=mestrado-academico,doutorado-academico,mestrado-profissional,doutorado-profissional#cursos 

 

Fase III - Entrevistas 

Período: 04/08/2022 e 05/08/2022 conforme horário informado na lista de divulgação da Fase I, 

divulgada na página do programa no dia 02/08/2022 

. 

Entrevista com a comissão de avaliação (Peso: 0 a 25) - Serão avaliados: Justificativa da trajetória 

acadêmica e profissional; justificativa do alinhamento com a Ciências Sociais e do PPG Ciências 

Sociais e defesa do projeto apresentado. 

 

Observação: A entrega do Pré-projeto de Pesquisa é indispensável para realização da primeira etapa. 

Os candidatos deverão entregar a documentação, nos prazos definidos no item II deste edital. 

 

O processo de seleção para o Doutorado em curso será realizado em três etapas: 

 

Fase I - Análise do currículo e do Projeto de Pesquisa [fase eliminatória] 

Período: 01 a 02/08/2022. 

Divulgação da Lista dos Selecionados para as Fases II e III – no dia 02/08/2022 no site 

https://www.unisinos.br/pos/doutorado-academico/ciencias-sociais/presencial/sao-leopoldo 

 

Análise e avaliação do currículo (Peso: 0 a 25 pontos) – Serão avaliados: Formação e experiência 

profissional; experiência em pesquisa; produção intelectual e científica nos últimos cinco anos. 

Análise do projeto (Peso: 0 a 25 pontos) – Serão avaliados: Relevância do projeto - relevância 

científica e social; Objeto da tese – fundamentação e delineamento do problema; Objetivos e 

metodologia - clareza e congruência dos objetivos e estratégia metodológica; Adequação ao PPG 

Ciências Sociais - adequação às Ciências Sociais, convergência com área de concentração e linha de 

pesquisa, mestrado no PPG Ciências Sociais e aspectos formais e redacionais. 

Observação: Todos os candidatos aprovados na Fase I, devem realizar a Fase II - Prova Dissertativa 

e a Fase III - Entrevista. O agendamento das entrevistas será divulgado junto com a lista da Fase I, no 

dia 02/08/2022. 

 

Fase II - Prova dissertativa 

Data: 03/08/2022, das 14h às 17h, sobre questões relacionadas com a Área de Concentração e as 

Linhas de Pesquisa do Programa, e com métodos de pesquisa em Ciências Sociais. 

Bibliografia de referência no anexo II deste edital. 

 

Prova escrita (Peso: 0 a 25 pontos) - Serão avaliados: domínio conceitual e bibliográfico, 

estruturação argumentativa e coerência do texto escrito assim como a adequação técnica da escrita 

(acentuação, pontuação, conjugação verbal).  

 

Fase III - Entrevistas 

Período: 04/08/2022 e 05/08/2022 conforme horário informado na lista de divulgação da Fase I, 

divulgada na página do programa no 02/08/2022 

 

Entrevista com a comissão de avaliação (Peso: 0 a 25) - Serão avaliados: Justificativa da trajetória 

acadêmica e profissional; justificativa do alinhamento com a Ciências Sociais e do PPG Ciências 

Sociais e defesa do projeto apresentado. 
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Observação: A entrega do Projeto de Pesquisa é indispensável para realização da primeira etapa. Os 

candidatos deverão entregar documentação, nos prazos definidos no item II deste edital. 

 

 

IV - DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS 

A lista preliminar dos aprovados estará disponível na página do curso no dia 10/08/2022. 

 

O prazo para interposição de recurso é de dois (2) dias úteis. O recurso deve ser encaminhado online 

para o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais pelo e-mail ppgcs@unisinos.br 

 

A lista definitiva dos aprovados estará disponível na página do curso no dia 17/08/2022. 

 

V – DA POLÍTICA DE ACESSO AFIRMATIVO: 

 

1. Fica instituída a política de acesso afirmativo no processo seletivo, destinado a candidatos 

autodeclarados negros, com a reserva de 1 (uma) vaga, com garantia de bolsa integral, para 

os/as candidatos/as que se autodeclararam negros/as e que tenham obtido a maior pontuação 

na lista de classificados/as como optantes no curso de Mestrado. 

2. Para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, o candidato deverá assim se 

autodeclarar, no momento da inscrição no processo seletivo, de acordo com os critérios de raça 

e cor utilizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

3. Os candidatos que se autodeclararem negros deverão informar se pretendem concorrer pelo sistema 

de reserva de vagas, por meio do upload da declaração conforme Anexo III no momento da inscrição. 

4. Até o final do período de inscrição, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo 

sistema de reserva de vagas. 

5. O PPGCS oferecerá anualmente duas vagas adicionais ao total de vagas regulares oferecido a 

cada ano em seu processo seletivo. Estas vagas serão dirigidas exclusivamente a candidatos/as 

que optarem por participar da Política de Acesso Afirmativo do PPGCS da Unisinos. 

6. A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade. 

7. Sem prejuízo do acima disposto, a autodeclaração do candidato será confirmada mediante 

procedimento de heteroidentificação, na forma da Portaria Normativa n. 4/2018, do MINISTÉRIO 

DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE GESTÃO DE 

PESSOAS, a ser realizada no dia 03/08/2022 pela manhã, em horário a ser agendado com a 

Secretaria do Programa, no dia 02/08/2022, pelo telefone (51) 3590-8485 ou pelo e-mail 

ppgcs@unisinos.br, das 09h às 12h e das 13h às 17h. Em caso de persistirem as medidas de 

distanciamento social, a prova poderá ser realizada à distância em formato a ser comunicado 

aos candidatos inscritos. 

8.  A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato prevalecerá em 

caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da Comissão de 

Avaliação de Acesso Afirmativo de heteroidentificação. 

9. Os/as candidatos/as optantes obedecerão a todas as regras e passarão por todas as etapas 

estabelecidas pelos editais. Para os/as candidatos/as optantes, à nota final será acrescido um 

valor de 20% em cima da nota obtida. 

10. Ao término do processo seletivo, todas as vagas regulares serão inicialmente distribuídas, de 

acordo com a classificação dos/as candidatos/as, sendo atribuídas indistintamente a optantes e 

não-optantes. Desse modo, caso, após definida sua média final, uma/a optante obtenha uma 

classificação que lhe garanta uma das vagas regulares oferecidas e com direito à bolsa integral, 
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ele/a não será computado/a para o adicional de vagas, que será distribuído após as regulares, 

por ordem de classificação, apenas para os/as demais optantes. 

11. Não havendo candidatos aprovados no processo seletivo da Política de Acesso Afirmativo, as 

vagas serão acrescidas à ampla concorrência. 

12. Os casos omissos serão avaliados pela Comissão de Avaliação de Acesso Afirmativo composta 

por 2 integrantes do corpo docente do Programa, 2 discentes (um/a negro/a, obrigatoriamente) e 

um representante do NEAB. 

 

V – MATRÍCULA 

 

ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA: 12/08/2022 a 19/08/2022. 

O upload dos documentos de matrícula deverá ser realizado no portal de inscrição, na área do candidato. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A MATRÍCULA NO MESTRADO:  

• Diploma do curso de graduação registrado (frente e verso) ou Certificado de Conclusão de Curso (CCC)* 

• RG e CPF; 

• Registro Civil (certidão de nascimento, casamento ou outro). 

(*) Dispensado para candidatos diplomados pela Unisinos na Graduação. 

 

Se diploma de Instituição estrangeira:  

• O diploma deverá ser traduzido por tradutor juramentado (exceto o obtido em países do MERCOSUL 

e os versados em língua espanhola);  

• O diploma deverá ser apostilado no caso de sua origem ser de um país signatário da Convenção de 

Haia, conforme Resolução CNJ no 228, de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-signatarios/ ). 

No caso de país não signatário, o documento deverá ser autenticado por autoridade consular 

competente. 

 

Se candidato estrangeiro: 

• Cópia do passaporte; 

• Cadastro de Pessoa Física para Estrangeiros - CPF. Para emitir o documento é necessário acessar o 

site da Receita Federal e preencher todas as informações necessárias: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoCpfEstrangeiro/default.asp  

• Visto de regularidade no País, fornecido pela Polícia Federal; 

• Registro Nacional de Estrangeiro – RNE. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A MATRÍCULA NO DOUTORADO:  

• Diploma do curso de graduação registrado* (frente e verso);  

• Diploma do curso de mestrado registrado* (frente e verso); 

• RG e CPF;  

• Registro Civil (certidão de nascimento, casamento ou outro). 

(*) Dispensado para candidatos diplomados pela Unisinos na Graduação ou Mestrado.  
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Se diploma de Instituição estrangeira:  

• Os diplomas deverão ser traduzidos por tradutor juramentado (exceto o obtido em países do 

MERCOSUL e os versados em língua espanhola);  

• Os diplomas deverão ser apostilados no caso de sua origem ser de um país signatário da Convenção 

de Haia, conforme Resolução CNJ no 228, de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-signatarios/ ). 

No caso de país não signatário, os documentos deverão ser autenticados por autoridade consular 

competente. 

 

Se candidato estrangeiro: 

• Cópia do passaporte; 

• Cadastro de Pessoa Física para Estrangeiros - CPF. Para emitir o documento é necessário acessar o 

site da Receita Federal e preencher todas as informações necessárias: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoCpfEstrangeiro/default.asp ; 

• Visto de regularidade no País, fornecido pela Polícia Federal; 

• Registro Nacional de Estrangeiro – RNE. 

 

PERÍODO DE MATRÍCULA 

De 24 a 26/08/2022 

Após o envio e análise dos documentos, a matrícula poderá ser realizada a partir de 24/08/2022. 

 

OBSERVAÇÕES: 

o  A matrícula e reserva da vaga dos candidatos selecionados está condicionada a análise da 

documentação exigida no item V; 

o  A partir da data de divulgação dos selecionados, a secretaria do Programa de Pós-Graduação 

encaminhará as orientações de matrícula; 

o  A Unisinos, se necessário, poderá solicitar documentos comprobatórios envolvendo qualquer 

informação relacionada ao presente edital e ao processo seletivo a ele vinculado. 

 

VII - INÍCIO DAS AULAS 

29/08/2022 

 

VIII – LOCAL E HORÁRIO DAS AULAS 

As aulas ocorrem no campus São Leopoldo, nas segundas, terças e quartas, nos turnos manhã, tarde 

ou noite conforme oferta do semestre.  

A modalidade do programa é presencial. As disciplinas/atividades acadêmicas podem ocorrer 

sincronicamente no modo presencial remoto, presencial físico ou presencial físico com simultaneidade 

para o remoto. Para mais informações, consulte a secretaria do Programa de Pós-Graduação. 

 

IX - DURAÇÃO DO CURSO 

Doutorado – 48 meses 

Mestrado – 24 meses 
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X- DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação e a 

Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação.  

 

XI – INFORMAÇÕES 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

Fone: 51 3590-8485 

E-mail:  ppgcs@unisinos.br 

Mestrado: https://www.unisinos.br/pos/mestrado-academico/ciencias-sociais/presencial/sao-leopoldo 

Doutorado: https://www.unisinos.br/pos/doutorado-academico/ciencias-sociais/presencial/sao-leopoldo 

 

Horário de atendimento: 

 

Campus São Leopoldo 

Av. Unisinos, 950  

Bairro Cristo Rei 

CEP 93022-750 – São Leopoldo/RS 

Fone: (51)3591.1122 

Campus Porto Alegre  

Av. Doutor Nilo Peçanha, 1600  

Bairro: Bela Vista   

CEP: 91330-002 – Porto Alegre 

Fone: (51)3591.1122 

 

 

São Leopoldo, 10 de maio de 2022.  

Profª. Drª. Marília Veríssimo Veronese  

Coordenadora do PPG em Ciências Sociais 
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ANEXO I 

 

ROTEIRO PARA O PROJETO DE PESQUISA 

 

1. FOLHA DE ROSTO contendo:  

 

a) Título do Projeto de Pesquisa 

b) Autor/a 

c) Linha de Pesquisa do PPGCS a que o projeto se vincula - consultar a página do Programa 

https://www.unisinos.br/pos/mestrado-academico/ciencias-sociais/presencial/sao-leopoldo#module_1074 

d) Nome do/a provável orientador/a - consultar a lista de docentes e seus respectivos currículos na 

página do Programa: 

https://www.unisinos.br/pos/mestrado-academico/ciencias-sociais/presencial/sao-leopoldo#professores 

e) Local e Data 

 

1. TEMA E JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Deve explicar o tema abordado pelo projeto de pesquisa e sua relevância, isto é, por que o tema 

merece ou precisa ser pesquisado, bem como uma explicitação da relação do/a autor/a com o 

tema.   

 

2. PROBLEMATIZAÇÃO  

A partir do tema apresentado no tópico anterior, formular uma questão de pesquisa, que vai revelar 

o/a pesquisador/a deseja saber por meio da investigação. Isso implica enquadrar a problemática 

numa conjuntura social mais ampla e no contexto imediato de relações bem como apresentar uma 

revisão preliminar da bibliografia em ciências sociais a respeito do tema. Cabe também explicar de 

que maneira o projeto de pesquisa se relaciona com a Linha de Pesquisa do PPGCS escolhida.  

 

3. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS  

Descrição dos objetivos a serem alcançados pela pesquisa, isto é, que resultados devem ser 

obtidos em todas as etapas da pesquisa.  

 

4. METODOLOGIA 

Explicar de que maneira a pesquisa apresentada será feita, explicitando que tipo de dado será 

analisado e as técnicas a serem empregadas em sua coleta, sistematização e análise. 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Fazer uma lista de todos os livros ou artigos citados ao longo do projeto de pesquisa, em ordem 

alfabética do sobrenome dos autores. 
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ANEXO II  

 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA A PROVA 

 

 

 
ALEXANDER, Jeffrey. "A importância dos clássicos". In.: GIDDENS, Anthony & TURNER, Jonathan, 
(Org.).  A teoria social hoje. São Paulo: Unesp, 1999.  
 
http://sociofespsp.files.wordpress.com/2013/08/giddens-anthony-e-turner-jonathan-teoria-social-hoje.pdf  
ARRETCHE, Marta. (2018), “Democracia e redução da desigualdade econômica no Brasil: a inclusão 
dos outsiders”, Revista Brasileira de Ciências Sociais - RBCS, Vol. 33, N. 96, p. 1-23. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v33n96/0102-6909-rbcsoc-3396132018.pdf   
 
BAUER, Martin; GASKELL, George (Org.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Petrópolis: 
Vozes, 2002.  
 
GAIGER, Luiz Inácio G. (2021), “O capitalismo de crise: lógicas e estratégias de dominação”, Cadernos 
IHU, ano 9, n. 323, vol. 19.  
Disponível 
em: http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ideias/323cadernosihuideias.pdf?fbclid=IwAR0M
V80w2upVLCLQQlpXF29ZWG8EMcTKYMxzYhF2wYFgy_2oq0UsWZOr0ME   
 

MUNANGA, Kabengele. A questão da diversidade e da política de reconhecimento das 
diferenças. Revista Crítica e Sociedade: revista de cultura política. v. 4, n. 1, dossiê: Relações Raciais e 
Diversidade Cultural, julho 2014. Pp. 34-45. Disponível 
em http://www.seer.ufu.br/index.php/criticasociedade/article/view/26989  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA  

POLÍTICA DE ACESSO AFIRMATIVO 
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Eu, ___________________________________________________________________portador do 

CPF nº _____________________ DECLARO para o fim específico de atender ao Edital de 2022/2 do 

Processo de Seleção para ingresso no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, UNISINOS, que desejo concorrer ao 

curso pelo sistema de reserva de vagas, por meio da Política de Acesso Afirmativo. 

Comprometo-me a comprovar tal condição mediante procedimento de heteroidentificação, na forma da 

Portaria Normativa n. 4/2018, do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

GESTÃO SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 

Estou ciente dos procedimentos detalhados no item IV do Edital de Seleção do Curso. 

 

 

__________________, _____ de _______________ de 20_____. 

 

 

________________________________________ 

 Assinatura do candidato 
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