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CAMPUS UNIVERSITÁRIO - MARTELOS 

JUIZ DE FORA/MG. CEP 36036-330 

 
 

PPG Letras: Estudos Literários 

TELEFAX (032) 2102-3118 

E-mail: ppg.letras@ufjf.edu.br 

 

 

 Ficha de Inscrição - Processo Seletivo do Mestrado  

 
 

 

Dados Cadastrais 

Nome: 

Sexo: 

Cor ou raça: (  ) amarela (  ) branca (  ) indígena (  ) parda (  ) preta    

E-mail: 

Endereço residencial: 

Bairro: CEP: 

Cidade: Estado: País: 

Telefones (informar o código da cidade) 

 

Residencial:                                        Celular:                                   Comercial: 

Estado Civil: 

Naturalidade: Nacionalidade: 

Data de Nascimento:      /       / 

 

Documentos 

Identidade: 

 

Expedida por: Data da expedição: 

       /       / 

CPF: 

Titulo Eleitoral Nº: Zona: Seção: 

Certificado de 

Reservista 

Nº: Série: Categoria: 

Nº de Passaporte (se estrangeiro): 

 

País emissor: 

Filiação: 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ppg.letras@ufjf.edu.br


Página 2 de 3 

 

 

 

É portador de necessidades especiais?  (   ) sim   (   ) não 

Se sim, qual/quais? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Especificar quais as condições diferenciadas de que necessita para a realização da prova: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Idioma para a prova de Língua Estrangeira:  

 

 (    ) Inglês (    ) Francês (    ) Italiano (     ) Espanhol 

 

Solicito, mediante documentos, dispensa da prova do idioma: 

______________________________________________________________________________ 

 

Discriminar documento*: 
*Anexar documento 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Para candidatos(as) estrangeiros(as): 

(     ) Prova escrita específica de proficiência em língua portuguesa. 

 

Linha de Pesquisa de interesse: 

 

(  ) Literatura e Crítica Literária  (  ) Literatura, Identidade e Outras Manifestações Culturais 

 

Orientador(a) pretendido(a): 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Informações Acadêmicas 

Curso(s) Superior(es) concluído(s): 

1º curso:  

2º curso:  

Instituição em que se formou: 

1º curso:  

2º curso:  

Ano de Conclusão 

1º curso:  

2º curso:  

 

Informações profissionais 

Profissão: 

Ocupação profissional atual: 

(    ) Docente (   )1º grau (   )2º grau (   ) 3º grau 

(   ) Outra (informar qual): 

Nome do Estabelecimento: 

Endereço profissional: 

Cidade: Estado: 
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Informações Importantes: 

 

1. O(a) candidato(a) é responsável pela exatidão e veracidade das informações prestadas no 

requerimento de inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros; 

2. Não será admitida, sob nenhuma hipótese, complementação documental fora do prazo de 

inscrição.  

 

 

 

Juiz de Fora ,________/________________________de 20____. 

 

Assinatura do(a) candidato(a): _________________________________________  

 

Nº de inscrição*____________________________________ 

 
* este campo será preenchido no ato da inscrição. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Comprovante de Inscrição – Processo Seletivo do Mestrado 

(Para inscrições feitas via postal, o comprovante de inscrição será enviado ao(a) candidato(a) por e-mail) 

 

Nome:________________________________________________________________________ 

 

Linha de Pesquisa de interesse: 

 

(  ) Literatura e Crítica Literária  (  ) Literatura, Identidade e Outras Manifestações Culturais 

 

Juiz de Fora ____/____/_______  

 

Nº de inscrição_____________________ Visto:___________________________ 
                                                                                 (Responsável pela Secretaria) 

 

Atenção: o Comprovante de Inscrição deve ser mantido em poder do(a) candidato(a) até o 

término  do processo seletivo e apresentado no local de realização das provas, juntamente com 

documento de identidade com foto. 
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