Código de Inscrição:

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Escola Politécnica & Escola de Química

OBS: A ser preenchido pela
Secretaria do PEA/UFRJ

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL
DOUTORADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL

FICHA DE INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO:
Nome: ______________________________________________________________
Sexo: M ( ) F ( ) Data de Nascimento:____/_____/_____ CPF: _________________
Identidade: ___________________________ Data emissão: ___________________
Nacionalidade: ________________________ Naturalidade: ____________________
Endereço: ____________________________________________________________
Bairro: ________________________ Cidade/Estado: _________________________
CEP: __________________ Tel/Res:_________________ Tel/Cel.: ______________
Endereço eletrônico: ___________________________________________________
DADOS PROFISSIONAIS:
Empresa: ____________________________________________________________
Cargo/Função: ________________________________________________________
Tempo de Serviço: _____________________________________________________
Telefone Comercial: ____________________________________________________
DADOS ACADÊMICOS:
Graduação: ___________________________________________________________
Universidade/Faculdade: ________________________________________________
Ano: ________________________________________________________________
Curso de Pós-Graduação: ________________________________________________
Universidade: _________________________________________________________
Ano: ________________________________________________________________
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FICHA DE INSCRIÇÃO
Assinale uma das opções de Linhas de Pesquisa que se enquadra o Pré-projeto de
Pesquisa:
Linhas de Pesquisa do Doutorado do PEA/UFRJ
Gestão e Segurança Ambiental
Ecologia Industrial e Sustentabilidade
Tecnologia Ambiental
Engenharia Sanitária

Anexar à ficha de inscrição:
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA*
(duas) fotos 3 X 4, iguais e recentes.
Original e 01 (uma) cópia do documento de identidade – RG ou, no caso de candidato
estrangeiro, do Passaporte.
Original e 01 (uma) cópia do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
Cópia, frente e verso, do comprovante de residência atualizado.
Cópia, frente e verso, do título de eleitor, exceto para estrangeiros e para maiores de
65 (sessenta e cinco) anos.
Cópia, frente e verso, do Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa do
Serviço Militar, para brasileiros do sexo masculino.
Curriculum Vitae do candidato, em versão impressa, tendo como referência o currículo
Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br).
Carta de Intenções, datada e assinada, dirigida ao Coordenador do PEA, na qual o
candidato deverá solicitar a inscrição no processo seletivo e explicar os motivos pelos
quais deseja realizar o Curso de Doutorado do PEA.
Cópia, frente e verso, do Diploma de Graduação registrado na forma da lei, de curso
nas áreas listadas no item 3.1 (b) do Edital de Seleção do Doutorado do PEA No.
135/2017.
Cópia, frente e verso, do Diploma de Mestrado registrado na forma da lei ou cópia da
Ata de defesa da dissertação ou declaração da IES, informando que está matriculado
no curso e indicando a data prevista para a defesa da dissertação, de curso nas áreas
listadas no item 3.1 (a) do Edital de Seleção do Doutorado do PEA No. 135/2017.
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Cópia dos Históricos Escolares do Curso de Graduação e de Mestrado
Cópia de Certificado de Proficiência na língua inglesa, se disponível, que comprove
pontuação maior ou igual de acordo com quadro apresentado no item 4.2.2 do Edital
de Seleção do Doutorado do PEA No. 135/2017.
Pré-projeto de pesquisa em uma das linhas de pesquisa do Doutorado do PEA

Eu, candidato ao Processo Seletivo regido pelo Edital de Seleção do Doutorado do PEA No.
135/2017, declaro:
Reconhecer e aceitar as normas estabelecidas do Edital de Seleção do Doutorado do PEA
No. 135/2017 e no Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental.
que todas as informações prestadas e os documentos apresentados nesta inscrição são
verdadeiros
Data de inscrição: ____ /____/2017.
Assinatura do Candidato: _____________________________________________________

Observações importantes:
a)

As inscrições dos candidatos confirmadas serão divulgadas no endereço eletrônico do
PEA/UFRJ nas datas previstas no Cronograma do item 1.4 do Edital de Seleção do
Doutorado do PEA No. 135/2017, respectivamente em cada trimestre de ingresso (2º ou 3
trimestre de 2017).

b) O Edital de Seleção do Doutorado do PEA No. 135/2017 e resultados das fases de seleção
encontram-se disponíveis na página eletrônica da Escola Politécnica, no endereço:
http://www.pea.poli.ufrj.br.
A ser preenchido pela Secretaria do PEA/UFRJ:
Data de recebimento dos documentos: ____ /____/2017.
Recebido por _________________________________________

