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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS

Área de Concentração em
Comportamento e Biologia Animal

Edital 0U2019
Seleção Turma - 2019

(Avaliado pela Assessoria Acadêmica da pROpp)

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas - Comportamento e Biologia
Animal - da universidade Federal de Juiz de Fora pi'ccnerurlr), faz sab". que estarão
aberüas novas inscrições para a seleção de candiàatos à turma de 2019 dos cursos de
mestrado e doutorado em Comportamento e Biologia Animal.

l. Inscrição

Podem se candidatar graduado(a)s em curso Superior em ciências Biológicas e áreas afins.

Período: 23 de janeiro a 06 de fevereiro de 2019.

A inscrição será feita na secretaria do curso ou pelo correio. para a inscrição realizada porvia postal, será considerada a data da postagem/carimbo postal (até 06 de fevereiro de2019)' o candidato que optar por essa 
-forma"de 

irs.riçào ãererá enviar correspondênciaeletrônica para mestrado.comportamento@utf.edu.br, informando nome completo e datade postagem.

Endereço para envio dos documentos:
Programa de Pós-graduação em ciências Biológicas - comportamento e Biologia Animal(PPGCB-CBA)
universidade Federal de Juiz de Fora/ Instituto de ciências Biorógicas
! Jof Lourenço K-.-lT..,s/n - Campus Universitário, Bairro São pedro - CEp: 36036-330 - Juiz de Fora - MG.

Pessoas com deficiência (PCD) ou necessidade de atendimento especial devem informar oPPG, no ato da inscrição, para que as condições de acessibilidade e outras que viabilizem asua participação com isonomia na sereção sejam providenciadas.

A homologação das inscrições será divulgada no dia l3 de fevereiro de 2019 napágina doCurso (www. ufi f. brlcomportamento).

A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e a tácitaaceitação das normas econdições contidas neste edital' em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

1.1 - Documentos necessários para inscrição:
MESTRÁDO

a) Formulário de inscrição (Anexo r), acompanhado de 01 (uma) fotografia 3 x 4;
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b) Documento comprovando o término da graduação ou que indique a data prevista
para a conclusão;

c) Versão impressa do pré-projeto de dissertação (três vias). O texto do pré-projeto
deverá ser apresentado com no máximo três páginar ia+;, utilizando letra Times New
Roman, tamanho l2 e espaçamento l,5,.constituidó dos ."gúint.r itens: Título, Introdução,
objetivos, Material e Métodos, Viabilidade de 

"*".ução 
da proposta, Resultados e

i mpactos esperados e Referências B ibl iográfi cas.

d) Cuwiculum Vitoe devidamente documentado e organizado seguindo
obrigatoriamente a orientação e modelo encontrado no Anexo 2.

e) Duas cartas 
- 
de recomendação, confidenciais, de pessoas ligadas à formação

universitária ou às atividades profissionais do(a) candidato(a) iAnexo 3);-

0 Cópia da carteira de identidade (ou equivalente) ou cópia do passaporte (no caso deestrangeiro).

DOUTORADO

a) Formulário de inscrição (Anexo l), acompanhado de 0l (uma) fotografia 3 x 4;

b) Documento comprovando o término do mestrado ou que indique o pÍazoprevisto para adefesa;

c) versão impressa do projeto de tese (três vias). o texto do projeto deverá ser apresentadocom no máximo sete páginas (A4), utilizando letra Timei New Roman, tamànho 12 eespaçamento 1,5, constituído dos seguintes itens: Título, Introdução, ou3eíivos, üaterial eMétodos, Viabilidade- de execução du Proposta, Reiultados e impactos esperados eReferências B ibliográfi cas.

d) curriculum vitoe devidamente documentado e organizado seguindo obrigatoriamente aorientação e modelo encontrado no Anexo 2.

e) Duas cartas de recomendação, confidenciais, de pessoas ligadas à formação universitiíriaou às atividades profissionais do candidato. as cartas ã. ,..or"ndação não serãopontuadas no processo seletivo. (Anexo 3);

f) cópia da carteira de identidade (ou equivalente) ou cópia do passaporte (no caso deestrangeiro).

g) comprovante de publicação, aceite e/ou súmissão de pelo menos I (um) artigo emperiódico classificado para a área da Biodiversidade como Bá ou superior.

h) o(A) candidato(a). ao doutorado que possua apenas comprovante de conclusão degraduação poderá participar da seleção e dàverá apiesentar, no ato da inscrição, além docomprovante de conclusão da graduação, 2 (duasj publicaçoes como primeiro autor em
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periódico(s) classificado(s) para a ârea da Biodiversidade como Al ou A2. o(A)
candidato(a) poderá ser arguido(a) sobre o conteúdo das publicações apresentadas.

2. Selecão

Período: 18 a22 de fevereiro de 2019.

A seleção do(a)s candidato(a)s será feita, considerando o número máximo de 03 vagas para
o mestrado e 0l vaga para o doutorado (as vagas serão oferecidas de acordJ com a
disponibilidade de vaga dos orientadores do programa), por Comissões Examinadoras
(Banca de Seleção), designadas e divulgadas pelo Colegiado de Curso. O(A)s candidato(a)s
aprovado(a)s e não classificados comporão uma lista de espera á poderao ser
convocado(a)s, até o prazo máximo de seis meses à partir da divulgaçào do resultado.

A seleção será composta pelas seguintes etapas:

MESTRADO

a)

b)
c)
d)
e)

avaliação escrita de conhecimentos em ciências Biológicas (Zoologia,
comportamento Animal e Ecologia), com duração de quatro horas;
avaliação escrita de proficiência em língua inglesa, com duração de duas horas;
avaliação de Cuniculum Vitae,.
arguição e defesa do pré-projeto;
avaliação da proficiência em língua portuguesa, no caso de candidato(a)s
e stran gei ro(a) s (ortogra fia, gr amâtica e I in guagem).

Todas as etapas da seleção são classificatórias, à exceção da avaliação escrita de
conhecimentos em Ciências Biológicas e da arguição e defesa do pré-projeto,-que sao
eliminatórias com nota mínima igual a 50.

Q(a)s candidato(a)s serão identificados, nas provas escritas, pelo número de inscrição.
o(A) candidato(a) que assinar a prova ou identihcar-se será desclassificado(a).

O(A) candidato(a) deverá apresentar no momento de realização das provas, documento de
identificação original, com foto (RG, passaporte, carteira de habilitaçáo).

As Comissões Examinadoras se pronunciarão a respeito da aptidão dos candidatos em cada
etapa e o Colegiado do Curso indicará a classificaçáo geral pá.u o ingresso, considerando:

a) a avaliação escrita de conhecimentos relativos ao conteúdo do programa de seleção
(Anexo 4);

b) a avaliação escrita de proficiência em língua ingles4 que consistirânacompreensão e
interpretação de texto escolhido da literaturicientí-fica, reiacionado às áreas de Zoologia,
Comportamento Animal e Ecologia;

c) a pontuação do curriculum vitae, conforme descrito no Anexo 2;
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d) arguição e defesa do pré-projeto;

e) a proficiência em língua portuguesa, para o(a)s candidato(a)s estrangeiro(a)s, será
avaliada em todas as etapas da seleção (ortografia, gramática e linguagem).

As diversas etapas do processo seletivo terão os seguintes pesos: conhecimentos, 05(cinco); arguição e defesa do pré-projeto, 04 (quatro); curuiculum vitae, 03 (três);
proficiência em língua inglesa, 02 (doii). As etapas seião realizadas de acordo com o
cronograma disponível no item 7 deste edital.

Observação: paÍa a prova de proficiência em língua inglesa, o(a) candidato(a) poderá fazer
-u-so 

de dicionários português-inglês/inglês-português e inglês/inglês, desde quà i.pr"rror.
Não será permitido o empréstimo de diiionários éntre os cãndidatos.

DOUTORADO

A seleção será feita por Comissões Examinadoras, designadas pelo Colegiado de
Curso para cada uma das etapas de seleção, a saber: avaliãção de Curriculum Vitae;
avaliação da proficiência em língua inglesa; proficiência em língua portuguesa, nocaso de estrangeiro(a)s; apresentação com recursos audiovisuãi, 

" urg"uiçáã'ào
Projeto de Tese por banca examinadora.

A apre.sentação terá a duração de 15 minutos e serão disponibilizados recursos
auolovlsuals.

Todas as etapas da seleção são classificatórias à exceção da avaliação daproficiência em língua inglesa e da avaliação do projetà que também serãoeliminatórias, com nota mínima iguar a 70 (setenta) para u pràuu de inglês e para oprojeto.

o comprovante de publicação, aceite e/ou submissão de pelo menos I (um) artigoem periódico classificado para a área da Biodiversidade óomo 82 ou superior seráavaliado juntamente com o currículo e sua não entrega implicará * àririnuçaá
do(a) candidato(a).

A proficiência em língua portuguesa será avaliada em todas as etapas da seleção.

o(A) candidato(a) estrangeiro(a) deverá ter ciência que a língua principal doPrograma é a portuguesa.

As comissões Examinadoras se pronunciarão a respeito da aptidão do(a)scandidato(a)s em cada etapa e o colàgiado do curso indicará a classificaçao gàiáipara o ingresso, considerando:
a. a pontuação do Curriculum Vitae;
b. a avaliação da proficiência em língua inglesa;c. a apresentação e arguição do projeto de tese.

a)

b)

c)

d)

e)

s)

d6-P1
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PPG EM CÊNCNS BloLÔGlcAS
COIÚPORTAITENTO E BIOLOGIA ANIMAL

h) As diversas etapas do processo seletivo terão os seguintes pesos: Projeto de Tese 05
(cinco); curriculum vitoe,04 (quatro); proficiência em língua inglesà, 0l (um).

Aluno(a)s estrangeiro(a)s poderão realizar as provas em seu local de origem desde que seja
estabelecida uma parceria de compromisso em que um(a) doutor(a)
professor(a)/pesquisador(a) de instituição no exterior assuma a responsabilidade e o
compromisso em aplicar as provas. O(A) professor(a)/pesquisador(a) deverá assinar um
termo de compromisso aceitando e concordando com os pro.àdi..ntoi para aplicar a prova
em sua instituição. As provas deverão ser aplicadas no mesmo dia e holírio qu. u, provas
aplicadas no PPPCB-CBA no Brasil, como serão também em língua portuguesà. Senáo o(a)
candidato(a) aprovado(a) a proficiência na língua portuguesa estará atestada para os
devidos fins.

o(A) candidato(a) deverá apresentar no momento de realização das provas, documento de
identificação original, com foto (RG, passaporte, carteira de habilitaçdo).

Observação: para a prova de proficiência em língua inglesa, o(a) candidato(a) poderát fazer
uso de dicionários português-inglês/inglês-português e inglês/inglês, desde quà i-pr"rro..
Não será permitido o empréstimo de dicionários éntre os cãndidatos. ' /

3. Recursos

a) O(A) candidato(a) poderá interpor recurso quanto às correções das provas relacionadas
a cada uma das etapas de seleção.

b) o prazo para interposição de recurso será de até 2 (dois) dias úteis a contar da
divulgação do resultado de cada etapa. Ao(A) candidato(à) será assegurado o direito de
ter vista do conteúdo de todas as provas realizadas lescritas ou não), dentro do período
de interposição. o(A)s candidato(a)s que apresentarem recurso em alguma eúapado processo seletivo deverão prosseguir no certame normalmente, até que o
resultado de seu recurso seja divulgado.

c) A comissão de seleção reunir-se-á para análise dos recursos.

d) O resultado dos recursos será publicado
período de interposição, identificando
inscrição.

em até 2 (dois) dias úteis após o
o(a) candidato(a) apenas pelo

termino do
número de

a)

b)

4. Resultado

O resultado de cada uma das etapas será divulgado na página eletrônica e na secretaria
do Programa, pelo número de inscrição.

o resultado final será homologado pela Comissão de Avaliação e divulgado na página
eletrônica e na secretaria do Programa. o resultado do processo seletúo, a partir da
homologação, tem validade até a abertura de novo pro..rà seletivo pelo ppG. '
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c) A lista de aprovado(a)s será divulgada por ordem classificatória.

I
a) O(A)s aluno(a)s aprovado(a)s neste processo seletivo estão automaticamente

convocado(a)s para realização da matrícul4 conforme cronograma do item 7.

b) A matrícula só será efetuada mediante a apresentação de todos os documentos listados
no Anexo 5 deste edital.

6. Informaçõesadicionais

Não será permitido o uso de dispositivos eletrônicos em nenhuma etapa dessa seleção.

O Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas - Comportamento e Biologia
Animal (PPGCBA) não se compromete a preencheriodas as vagas.

casos excepcionais serão decididos pero coregiado do programa.

7. Cronosrama

MESTRADO

a)

b)

c)

Is/orlrnit -
liroieliilg
Tao2t2o1s

20t02t2019

20t02t20t9
2U02t20t9
2t/02/20t9

l0:00
lr:lio

vulgação do resultado dà prova de
ficiência em língua i

gação do resultado da prova
mentos específicos

nálise do Currículo
ição e defesa do pré-projeto

l7:00

:00 às 16:00

nício às 08:00túffia" 
".griça" "ã"f"*il?00pre..-projeto e da análise do Currículo 

I22/02/2019 vul do resultado geral

r27i02l201e Pi28102/2019 
F\4tní"rt" d"s "p-""d;".r"*rffi ls,6ô--- :

'28/02/2019 
[4atrícula dos aprovados e ôússincaoos no limite aãbíoo as is:ôo

:___ _ lyfg:s (_documentos no anexo_ 5) (*) I I

o7/03/2ote @a"]ffie*= -,

, . ^ __ (_documentos no anexo 5) 
,

(documentos no anexo 5) (*)

(ii ô ôanàiA;tô-d; ;ãô áiiósái a á;m;"oa; ãe máiiicüiá áiê. 
" 

àãà é õ-r,ôiaiiô àiíipurados

:::::::it111-1"i-u, s.erá automaticamente eliminado do processo e será convocado um candidaroda lista de espera, respeitando a ordem de classificação.

ATENÇÃo: não haverá tolerância de horário após o início das provas, nas diversas etapasdo processo seletivo.
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DOUTOMDO

18102t2019

18102t2019

19t02t2019
,20 e 2l/0212019
22/02t2Uq

)i/oi,lz,o1§
27102t2019
iaióoDnrs
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vulgação do resultado da provà l7:00
ia em língua inglesa

lise do Currículo

ulgação do resultado da
de tese e da análise do Currículo

vul do resultado geral
vul e homolo-gação do_ resultado final

la dos aprovados e classificados no limite

t

i:00 às 16:00 i

í"i" àr 08ú0 -f

---,,'.J
documentos no anexo 5) (*

ot/03/2019 da lista de de 08:00
07103t2019 la dos convocados da :00 as l8:00

--{
documentos no anexo 5)

(*) O candidato que não êni 6o,
no cronograma acim4 será automaticamente eliminado do processo e será convocado um candidato
da lista de espera, respeitando a ordem de classificação.

ATENÇÃo: não haverá tolerância de horaírio após o início das provas, nas diversas etapas do
processo seletivo.

@,*1fr6,-r'l
Prof. Dr. Roberto Júnio pedrfiso Dias
coordenador do PPGCB co/nportamento e Biotogia Animal
SIAPE 3570027
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AI\EXO 1

FICHA DE INSCRIçÃO PARA EXAMES DE SELEçÃO AO MESTRADO/DOUTORADO
EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS COMPONTAúCNTO E BIOLOGIA ANIMAL

TURMA 2019

DADOS PESSOATS

Nome:

Naturalidade:

Nascimento: I I
Filiação:

Endereço:

Cidade:

E-mail:

PROCEDÊNC|A - GRADUAÇÃO

lnstituiçáo:

Curso:

Tem Especializaçáo?

Carteira de ldentidade:

CPF:

Título Eleitoral:

Passaporte (para estrangeiros) :

Conclusão:

Qual?

Órgão Expedidor/Estado:

Certificado Militar:

Zona: Seção:

Nacionalidade:

Estado civil:

e

CEP:

Celular:

Tel.:

SOBRE OS RECURSOS FTNANCEIROS E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAçÃO
DO PROJETO pROpOSTO: l

- A realizaçáo da pesquisa não depende do apoio financeiro e de equipamentos doPrograma
- Estão todos disponíveis Í I
- Aguardam aprovação de proposta submetida \ 'r

- sérá submeiida a àrgaos de fomento 
retrua ( )

()- A pesquisa será realizada em parceria com outros grupos que possuem os recursos eequipamentos necessários '- - r-----' ( )

94SO O(A) ALUNO(A) NÃO SEJA CONTEMPLADO(A) COM BOLSA lRÁ CURSAR OMESTRADO/DOUTORADO?
( )Sim ( )Não

Linha de pesquisa pretendida:

Orientador pretendido:



PPG EtU CIÊNCN§ BIOLÓGICAS
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Declaro estar ciente que:

l) A aprovação no processo seletivo não implica na garantia de bolsa de estudos.

ll) A designação do(a) orientador(a) vai depender do número de vagas e afinidade doprojeto.

lll) Não há garantia previa de que o projeto apresentado no processo seletivo seráefetivado, em função de restrições maieriais e orçamentárias.'A avaliaçáó quanto aaplicabilidade/adaptação ou a redistribuição do alunô para outro projeto será feita peta
coordenaçáo.

lV) O pré-projeto é considerado referência da linha de trabalho desejada pelo(a)
candidato(a). Sua execução, contudo, será avaliada pelo orientador, o qrát tem plena
autonomia para determinar a alteração do projeto pretendido.

Juiz de Fora,

Assinatura do(a) candidato(a):

@*
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AI\EXO 2

CURRICULUM VITAE (roteiro)

o(A) candidato(a) deverá utilizar este roteiro para a elaboração do currículo e apresentar
cópia dos documentos comprobatórios enumerados conforrne a ordem das informações
apresentadas no currículo. As informações contidas no currículo que não forem
comprovadas ou que não estiverem na ordem indicada no roteiro não serãà pontuadas. Os
estratos do currículo terão pesos diferenciados de acordo com a tabela l. Todo candidato
deve possuir ainda currículo Lattes atualizado (Plataforma Lattes), mas deve apresentar
apenas a organização abaixo listada.

A comprovação de envio de qualquer documento falso implicará na exclusão imediata
do candidato do processo seletivo.

Tabela I - Peso de cada extrato incluído modelo
Atividades

Peso

I . rLrKlvlAçAU AUADEMICA 1,5
4. ArrvlDADt DE PESQUISAE EXTENSÃO 2

.É\ T T VIL'l\L'ts, UT, T,N§INU 2
r. PRopuÇÃo crENrÍprca- 1§
). UU IKAS AIIVIDADBS I

ROTEIRO

Nome do(a) candidato(a):
Link do Currículo Lattes:

MESTRADO

l. FORMAÇÃO acanÊurca
1.1 Graduação
I . 2 Espec ializaçáo (cada espec ialização conc I u ída)
I .3 Cursos complementares

2. ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO
2.1 Bolsa de iniciação científica (no de semestres)
2.2 P articipação em eventos científi cos
2.3 Palestra ou Curso ministrado
2.4 Bolsista em projeto de extensão (no de semestres)

3. ATIVIDADES DE ENSINO
3.1 Disciplina de graduação (n" de semestres)
3.2 Atuaçáo no ensino Fundamentale Médio (no de semestres)
3.3 Bolsa de monitoria e/ou treinamento profissional (no de semestres)

t0
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3.4 Bolsa de apoio/aperfeiçoamento técnico (no de semestres)
3.5 Minicursos ministrados

4. PRODUÇÃO CreNrÍprca
4.1 Artigos completos publicados em periódico científico
4.2 Livro completo
4.3 Capítulo de livro
4.4 Resumo expandido em anais de evento científico
4.5 Resumo simples em anais de evento científico

5. OUTRAS ATIVIDADES
5.1 Premiação e homenagem
5.2 Aprovação em concurso público
5.3. Outras atividades não contempladas nos itens acima

DOUTORADO

l. FoRMAÇÃO acaoÊnarca
1.1 Graduação
1.2 Mestrado
1 . 3 E spec ia lização (cada espec ialização conc I u ída)

2. ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO
2.1 Bolsa de iniciação científica (no de semestres)
2.2 Palestra ou Curso ministrado
2.3 Participação em bancas
2.4 Outras atividades de pesquisa

3. ATIVIDADES DE ENSINO

i.l ?i*iplina de pós-graduação (no de semestres)
3.2 Disciplina de graduação (n" de semestres)
3'3 orientação (iniciação científica, extensão ou trabalho de conclusão de curso)
3.4 Outras atividades de ensino

4. PRODUÇÃO CrcNrÍprca
4.1 Anigos completos publicados em periódico científico
4.2Livro completo
4.3 Capítulo de livro
4.4 Resumo expandido em anais de evento científico
4.5 Resumo simples em anais de evento científico

5. OUTRAS ATIVIDADES
5.1 Premiação e homenagem
5.2 Aprovação em concurso público
5.3. Outras atividades não contempladas nos itens acima

ll
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A]\IEXO 3

CARTA DE APRESENTAçÃO

cANDIDATO(A):

01 - Favor traçar um perfil capaz de qualificar o potencial do(a) candidato(a).

02 - Há quanto tempo conhece o(a) candidato(a)?

03 - Em que tipo de atividade teve contato mais direto com o(a) candidato(a)?

04 - Como classifica o(a) candidato(a) em relação aos atributos constantes noquadro abaixo:

(E = Excelente; U

05 - outras informaçÕes que considere relevantes para a avaliação do(a)
candidato(a).

Local, data e assinatura:

Nome:

Cargo/lnstituição:

Endereço:

Titulação:

Domínio em sua área deffi
PacitiOaOe Oé

Relacionamento com os
lniciativa, desembaraço, originãidaAãã

estaoitioaoffi
Capacidade oêlEoãtnõ em
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PPG EtUT CÊNCN§ BloLÔGlcAS
COMPORTATIENTO E BIOLOGIA ANIMAL

ANEXO 4

Conteúdo da Avaliação dos conhecimentos especíÍicos para o mestrado

Comportamento Ánimal:
Predador e Presa (A economia da escolha da presa, forragemento, modelos de otimização,
corrida armamentista). Vida em Grupo (organização sociãl, território, custos e benefícios).
S-eleção sexual (conflitos sexuais, cuidado parenlal, escolha de parceiros). Agressividade
(funções biológicas,. riscos, hierarquia de dominância). Coop".uçao 

-" 
conflito

(predisposições genéticas e restrições ecológicas, altruísmo, reciprocidàde, Lusocialidade).

Ecologia:
Natalidade' Mortalidade e Dispersão; Competição; Organismos como Habitats; predação,
Pastejos; Processos em populações; Padrõet na Riqreza em Espécies; O Fluxo de Energia e
Matéria através dos Ecossistemas. A história dà vida e o- Ajustamento Evolutivo, A
Distribuição e a Estrutura Espacial das Populações, Crescimento populacional e Regulação,
Dinâmica Temporal e Espacial das Popuiaçõés, A Dinâmica das Interações Consumidor-
Recurso, competição, Estrutura das comunidades, Biodiversidade.

Zoologia de invertebrados :
Protozoa: Forma e função, Reprodução e ciclos de vida. Metazoa: plano básico,
Reprodução e desenvolvimento, ontogenia e filogenia e origens evolutivas. Eumetazoa: ostecidos animais e suas funções. Bilateria: Simeiria bilaterãl e cefalização, Reprodução e
desenvolvimento e Tendências evolutivas. Biologia geral, reprodução e desenvolvimento dePlatyhelminthes, Mollusc4 Annelida, Ranarthrõpoda, 

^ 

cicloneuralia e Gnathifera.
Regeneração, modos de vida e parede corporal em Piatyhelminthes. Origem e evolução doplano corporal de Mollusca. Aspectos funcionais da cóncha, manto e cavidade do manto.Evolução e significado da segmentação em Annelida. Estrutura, segmentação e
exoesqueleto dos Arthropoda: aspectos funcionais e evolutivos.

Zoologia de vertebrados.-
Origem dos Cordados, Tegumento e suas funções adaptativas, Sistema Esquelético e suasfunções adaptativas, sistema Muscular e suas funçoes adaptativas, Sistema Resfiratório esuas funções adaptativas, Sistema Circulatório e suas funções adaptativas, SistemaDigestório e suas Írnções adaptativas, Sistema urogenital e suas funções
adaptativas, Sistema Endócrino e suas funções adaptativas, Siitema Nervoso e Sensorial e
suas flunções adaptativas.
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ANEXO 5

Documentos parâ realização da matrícula

Cópia (frente e verso) dos seguintes documentos:

- identidade (RG ou carteira de motorista ou carteira de trabalho ou passaporte);

- CPF

- título de eleitor

- certiÍicado de reservista, se do sexo masculino

- diploma de graduação*+ (para matrícula no mesúrado)

- diploma de mestre*f (para matrícula no doutorado)

- certidão de nascimento ou casamento*

- certidão de quitação eleitoral (pode ser reúirada na página do TSE)

Para estrangeiros:

- certidão de nascimento ou casamento*

. CPF

- passaporte

- protocolo da Polícia Federar (visúo e data de permanência)

- Diploma (autenticado em caÉório especíÍico, conforme convenção de Haia)*

(*) Autenticados' caso o aluno vá fazer a matrícula presencialmente, pode trazero documento
original e a cópia sem autenticação.

+ Será aceito comprovante de conclusão do curso de graduação. vale ressaltar que, neste caso,
deverá ser apresentado Diploma de Curso Superior, devidamente registrado, até no máximo
60 dias antes da data previstâ para a defesa de Dissertação.

f A ata de defesa da dissertação, por si só, não comprova obtenção do título de mestrado.
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