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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
FÍSICA 

 

Nome: _______________________________________________________________ 
 
Filiação: 
 Pai: __________________________________________________________ 
 
 Mãe: _________________________________________________________ 

 
 
 
 

3x4 
 
 
 
 
 

 
Nascimento:_____/_____/_____     Cidade:____________________________________Estado:______ 
Sexo: ( ) M ( ) F     Estado Civil: ___________________________________________ 
Identidade: _________________________ Emissão:_____/_____/_____ Órgão Expedidor_________ 
CPF:_____________________  
 
Endereço em Juiz de Fora: Rua:_________________________________________________________ 
Bairro:______________Cidade: _____________________________________________Estado:_____ 
CEP:_______________Telefone(______) ____________     e-mail:_____________________________ 
 
Endereço Permanente : Rua:____________________________________________________________ 
Bairro:______________Cidade: _____________________________________________Estado:_____ 
CEP:_______________Telefone(______) ____________     e-mail:_____________________________ 
 
Formação Acadêmica: 
Curso:____________Universidade:___________________Início:___________Conclusão: ___________ 
 
Candidato ao Curso de:  (  )  Mestrado   -  (  )  Doutorado  
Candidato à bolsa de estudo? (   ) Sim    (  ) Não 
Mantém vínculo empregatício? (  ) Sim   (  ) Não 
Dados Bancários: 
Banco:___________________ Banco nº______ Agência: __________ Conta corrente:______________  
 
Documentação necessária para a inscrição: 
a) requerimento de inscrição em formulário próprio disponível no sítio: www.ufjf.br/ppgfisica, devidamente 
preenchido e assinado; 
b) Curriculum vitae, modelo Lattes, atualizado e acompanhado de 01 (uma) cópia simples dos 
comprovantes; 
c) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
d) 02 (duas) cópias simples da cédula de identidade; 
e) 02 (duas) cópias simples do CPF; 
f) 02 (duas) cópias simples do título eleitoral; 
g) 03 (três) cópias autenticadas, ou 03 (três) cópias simples acompanhadas do original, da certidão de 
nascimento ou casamento; 
h) candidatos ao Mestrado: 03 (três) cópias autenticadas, ou 03 (três) cópias simples acompanhadas do 
original, do diploma de Graduação em Física ou área afim ou declaração institucional de colação de grau.  
i) candidatos ao Doutorado: 03 (três) cópias autenticadas, ou 03 (três) cópias simples acompanhadas do 
original, do diploma de Graduação em Física ou área afim ou declaração institucional de colação de grau 
e/ou 03 (três) cópias autenticadas, ou 03 (três) cópias simples acompanhadas do original, do diploma de 
Mestrado em Física ou área afim ou a ata de defesa de dissertação que comprove a conclusão do curso de 
Mestrado.  
j) 03 (três) cópias autenticadas, ou 03 (três) cópias simples acompanhadas do original, do histórico da 
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graduação; 
k) 03 (três) cópias autenticadas, ou 03 (três) cópias simples acompanhadas do original, do histórico do 
mestrado; 
l) 02 (duas) cópias simples do comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (para todos os 
candidatos) e do comprovante de quitação com o serviço militar (para candidatos do sexo masculino); 
m) 02 (duas) cartas de recomendação de ex-professores de curso de graduação e/ou Mestrado, em formulário 
próprio disponível no sítio: www.ufjf.br/ppgfisica, devidamente preenchido e assinado; 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

                     Local e data      Assinatura 


