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EDITAL PÚBLICO DO CURSO DE EXTENSÃO 

FORMAÇÃO PRÉ-ACADÊMICA: 
 EQUIDADE NA PÓS-GRADUAÇÃO  

TURMA/2012 
 
O Núcleo de Estudos sobre Educação, Gênero, Raça e Alteridade, vinculado a Pró-
reitoria de Extensão e Cultura da Universidade do Estado de Mato Grosso, com apoio 
financeiro da Fundação Carlos Chagas e da Fundação Ford (Projeto Equidade na 
Pós-Graduação), no âmbito do Consórcio Centro-Oeste que reúne o Grupo de Estudos 
sobre Raça e Ação Afirmativa (GERAA/UFMS) e o Núcleo de Estudos sobre Educação, 
Gênero, Raça e Alteridade (NEGRA/PROEC/UNEMAT) faz saber aos interessados que 
estão abertas as inscrições para o Curso de Extensão – Formação Pré-acadêmica: 
Equidade na Pós-graduação. O projeto prevê a utilização dos valores aprovados para o 
Consórcio Centro-Oeste em chamada pública pela Fundação Carlos Chagas e Fundação 
Ford para promoção de Curso de Extensão – Formação Pré-acadêmica: Equidade na 
Pós-graduação, visando preparação de 100 candidatos em 2012, para os processos 
seletivos de Programas de Pós-graduação stricto sensu (cursos de mestrado) em 
universidades brasileiras e/ou estrangeiras em diversas áreas do conhecimento.  
 
1. DAS PARCERIAS 
O Curso de Extensão – Formação Pré-acadêmica: Equidade na Pós-graduação, ofertado 
em 2012 pela Universidade do Estado de Mato Grosso, é promovido pelo NEGRA e 
pelo GERAA, que conta com apoio financeiro da Fundação Ford/Fundação Carlos 
Chagas e possui as seguintes instituições parcerias em Mato Grosso: 
- Centro de Formação de Professores – CEFAPRO/Tangará da Serra 
- Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial – CEPIR/MT 
- Grupo de Estudos e Formação Continuada para a Educação das Relações Etnicorraciais 
no Espaço Escolar  
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/Campus Fronteira Oeste – Pontes 
e Lacerda 
- Núcleo de Atividades, Estudos e Pesquisas sobre Educação, Ambiente e Diversidade – 
NEED/UNEMAT – Campus Universitário Tangará da Serra 
 
2. DOS OBJETIVOS DO CURSO 
Este Curso de Extensão tem por objetivo preparar potenciais candidatos (as) negros (as), 
indígenas e/ou provenientes do campo, bem como populações subrepresentadas nos 
Programas de Pós-Graduação (Mestrado) das universidades brasileiras. 
 
3. DO CURSO 
O curso de Formação Pré-Acadêmica na Unemat Equidade na Pós-Graduação será 
dividido em duas etapas de formação: geral e específica.  
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3.1 A formação geral será obrigatória para todos (as) candidatos (as) e consistirá em 
atividades de ensino com carga horária de 40 horas/aulas cada.  As disciplinas são: 
a. Português Acadêmico,  
b. Língua Estrangeira Instrumental (Inglês) e  
c. Metodologia de Pesquisa/Elaboração de Projeto. 
3.2. A formação específica consistirá em atividades de orientação, sob a forma de 
tutoria, voltadas ao aprimoramento do projeto de pesquisa, preparação do dossiê de 
candidatura aos processos seletivos dos Programas de Pós-graduação, preparação para as 
provas dos processos seletivos. O acompanhamento da formação específica será feito de 
forma semipresencial divididos em grupos em cada uma das áreas de conhecimento. 
3.3. O Curso de Extensão – Formação Pré-Acadêmica: Equidade na Pós-Graduação, 
terá carga horária de 220 horas/aula de duração, sendo assim distribuídas: 
a. 120 horas/aula serão destinadas à formação geral  
b. 70 horas/aula serão destinadas à formação específica 
c. 30 horas/aula serão destinadas à realização dos Seminários de Projeto de Pesquisa  
3.4. As aulas da parte geral ocorrerão entre os meses de abril e junho às sextas-feiras 
(19h00 às 23h00), sábados (08h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00) e/ou domingo (08h00 às 
12h00), em calendário e local a ser divulgado pela coordenação do curso. 
3.5. A depender das especificidades locais poderão ser indicados outros dias e horários. 
3.6. As atividades de orientação da parte específica ocorrerão entre os meses de junho e 
outubro, quando se realizarão os Seminários de Projeto de Pesquisa conforme a 
disponibilidade do quadro de professores/tutores 
 
4. PÚBLICO-ALVO 
O Curso de Extensão – Formação Pré-acadêmica: Equidade na Pós-Graduação, está 
destinados aos grupos sociais subrepresentados no ensino superior, preferencialmente, 
negros, indígenas e provenientes do campo que já tenham, necessariamente, concluído o 
nível superior (bacharelado ou licenciatura) e que pleiteiam ingresso em curso de 
mestrado em qualquer instituição de ensino superior do país ou exterior. 
4.1. No processo seletivo de 2012, serão selecionados candidatos (as) que pleitearão 
vagas nos processos seletivos de pós-graduação em determinadas áreas do 
conhecimento, assim relacionadas; Ciências Agrárias; Ciências Biológicas e da Saúde; 
Ciências Exatas; Ciências Humanas e Sociais e Ciências Sociais Aplicadas. 
4.2. Em 2012 as vagas serão ofertadas 50 vagas nos Campi Universitários Jane Vanini 
(Cáceres) e Tangará da Serra, totalizando 100 vagas. 
 
 
5. DO EDITAL 
5.1. O presente Edital tem por finalidade abrir inscrições para seleção, de caráter 
eliminatório, de candidatos bacharéis e/ou licenciados interessados em participar do 
Curso de Extensão – Formação Pré-Acadêmica: Equidade na Pós-Graduação, e que 
preencham os requisitos deste Edital que visa a preparação de bacharéis e/ou licenciados 
(as) pertencentes a grupos sociais subrepresentados no ensino superior.  
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5.2. Caberá ao Núcleo de Estudos sobre Educação, Gênero, Raça e Alteridade (NEGRA) 
com apoio do Núcleo de Atividades, Estudos e Pesquisas sobre Educação, Ambiente e 
Diversidade, sob a supervisão da Pró-reitoria de Extensão e Cultura, a responsabilidade 
pela seleção dos candidatos ao Curso de Extensão – Formação Pré-Acadêmica: 
Equidade na Pós-Graduação. 
 
6. DOS REQUISITOS PARA O CANDIDATO 
Para participar do processo de seleção, o candidato deverá obrigatoriamente preencher 
os seguintes requisitos: 
6.1. Ter diploma de graduação. 
6.2. Ser oriundo de grupos sociais subrepresentadas no ensino superior, nominadamente: 
negros (pretos e pardos); indígenas, movimento social do campo; e outros grupos  
6.3. Será dada preferência a candidatos pertencentes a grupos socioeconômicos 
desfavorecidos, que tenham o objetivo de aprimorar sua preparação acadêmica para se 
submeter a processo seletivo para ingresso em cursos de mestrado no país ou no exterior. 
6.4. Ser brasileiro ou, se estrangeiro, com situação regular no Brasil. 
 
7. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 
Para realizar a inscrição, o solicitante deverá entregar os seguintes documentos:  
7.1. Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexos I e III) 
7.2. Ficha de dados pessoais (AnexoII) acompanhada dos documentos solicitados;  
7.3. Cópia do Diploma de Graduação ou Declaração de conclusão de Curso Superior  
7.4. Cópia do histórico escolar atualizado; 
7.5. Curriculum Vitae ou Curriculum Lattes, em versão impressa. 
7.6. Carta de Interesse elaborada pelo candidato, explicitando as razões pelas quais 
deseja fazer o curso e um breve histórico de vida e trajetória acadêmica, em, no máximo, 
02 páginas 
7.7. Cópia do documento de identidade e CPF; 
7.8. Cópia do Comprovante de Residência; 
Não serão aceitas inscrições encaminhadas com preenchimento ou documentação 
incompletos ou que tenham sido entregue fora do prazo estabelecido. 
 
8. DA DATA E DOS LOCAIS DAS INSCRIÇÕES 
8.1. As inscrições serão realizadas pessoalmente e protocoladas nos seguintes postos de 
inscrição: 
a. NEGRA – Avenida. Tancredo Neves, 1095, Cavalhada, Cáceres/MT. 
b. NEED – Rodovia MT 358 Km 07, s/n, Tangará da Serra/MT. 
c. CEFAPRO/Tangará da Serra – Rua José Corsino 273-W, Centro, Tangará da 
Serra/MT 
8.2. Não será permitido ao candidato efetuar mais de uma inscrição no Processo 
Seletivo. 
8.3. Para as vagas ofertadas em Cáceres e em Tangará da Serra o período de inscrição 
será entre os dias 16 e 30 de março de 2012, nos horários apresentados abaixo 
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8.4. As inscrições poderão também ser efetuadas por via postal, com a utilização de 
entrega rápida (SEDEX), com aviso de recebimento (AR) sendo o recebimento até a data 
limite da inscrição envelope os seguintes dizeres: 
 
Para Cáceres: 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
Pró-reitoria de Extensão e Cultura 
Núcleo de Estudos sobre Educação, Gênero, Raça e Alteridade 
Formação Pré-acadêmica: Equidade na Pós-graduação 
A/C Prof. Dr. Paulo Alberto dos Santos Vieira 
Avenida Tancredo Neves, 1095, Cavalhada 
CEP 78200-000   Cavalhada 
Cáceres-MT                      Mato Grosso   
 
Para Tangará da Serra: 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
Pró-reitoria de Extensão e Cultura 
Campus Universitário de Tangará da Serra 
Núcleo de Atividades, Estudos e Pesquisa sobre Educação, Ambiente, Diversidade 
Formação Pré-acadêmica: Equidade na Pós-graduação 
A/C Prof. Dr. Neodir Paulo Travessini 
Rodovia MT 358, Km 07, Jardim Aeroporto 
CEP: 78.300-000               Jardim Aeroporto 
Tangará da Serra                Mato Grosso         
 
Para Tangará da Serra (segundo ponto de inscrições): 
Centro de Formação de Professores 
Formação Pré-acadêmica: Equidade na Pós-graduação 
A/C Profa. Dra. Hellen Cristina de Souza 
Rua José Corsino 273-W 
CEP: 78.300-000               Centro 
Tangará da Serra                Mato Grosso 
  
9. DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO 
9.1.As solicitações serão analisadas pela coordenação do curso nas respectivas 
localidades por equipes designadas pela coordenação do NEGRA e do NEEDI; 
9.2 Os recursos deverão ser encaminhados à coordenação da localidade interessada até 1 
(um) dia útil  após a divulgação dos resultados, onde apresentarão defesa fundamentada. 
9.3. a seleção ocorrerá em até três etapas: análise de documentação exigida neste edital; 
análise de curriculum (vitae e lattes) e, se necessário, entrevistas.   
9.4. As entrevistas, caso ocorram, contarão com a presença, além de integrantes do 
NEGRA e do NEED, com representantes de entidades dos movimentos sociais. 
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10. DOS CRITÉRIOS PARA O JULGAMENTO     
As inscrições homologadas serão analisadas e julgadas conforme a disposição a seguir: 
O julgamento compreenderá duas etapas, uma eliminatória e outra classificatória. 
10.1. Serão motivos de eliminação: 
10.1.1. Descumprimento do edital; 
10.1.3. Ausência de qualquer documentação necessária a inscrição; 
10.2. Serão considerados para efeito de classificação: 
10.2.1. Carta de Interesse; 
10.2.2. Histórico escolar; 
10.2.3. Entrevista.  
 
11. DOS COMPROMISSOS DO CANDIDATO SELECIONADO 
11.1. Ter no mínimo de 75% de presença e aproveitamento mínimo nas atividades do 
curso (geral e específica); 
11.2. Apresentar relatórios parciais das atividades;  
11.3. Apresentar, obrigatoriamente, o projeto nos Seminários de Projetos de Pesquisa; 
11.4. O candidato selecionado deverá assinar Termo de Compromisso na Aula Inaugural 
11.5. Somente receberão certificação àqueles que tiverem o aproveitamento mínimo do 
curso, apresentarem projeto nos Seminários de Projetos de Pesquisa, tiverem no mínimo 
75% de presença em cada uma das atividades do curso (geral e específica) e 
apresentarem Relatórios Parciais e Final. 
 
 
12. CRONOGRAMA 

12.1 recebimento das propostas  16 a 30 de março de 2012 
12.2 análise das propostas 31 de março a 04 de abril de 2012 
12.3 divulgação dos resultados 05 de abril de 2012 
12.4 recurso 07 de abril de 2012 
12.5 entrevistas (se necessário) 09 a 11 de abril de 2012 
12.6. resultado final 12 de abril de 2012 
12.7. aula inaugural 13 de abril de 2012 

  
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
13.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato 
que:  
13.1.1. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições 
estipuladas neste Edital;  
13.1.2. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da 
seleção;  
13.1.3. Não confirmar a sua participação no Curso de Extensão – Formação Pré-
acadêmica: Equidade na Pós-graduação, na data especificada, no caso de ser 
selecionado.  
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 13.2. A documentação dos candidatos não aprovados permanecerá no NEGRA e no 
NEEDI por um período de até 1 (um) mês após a divulgação do resultado final. Findo 
este período, a documentação será inutilizada.  
13.3 A critério da coordenação da seleção poderá haver remanejamento de vagas, 
conforme o caso, desde que existam candidatos aprovados nos termos do presente edital.  
13.4 Casos omissos serão resolvidos pelo NEGRA/PROEC/UNEMAT  
13.5. Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 
estabelecidas neste Edital. 
 

QUADRO DE DISCIPLINAS E ÁREAS DE TUTORIA 
 

TURMA OFERTADA EM CÁCERES E EM TANGARÁ DA SERRA 
 

DISCIPLINAS Local de Oferta 
Elaboração de Projeto/Metodologia de 
Pesquisa 

UNEMAT 

Inglês Instrumental UNEMAT 
Redação Acadêmica  
ÁREAS DE CONHECIMENTO IES 
Ciências Agrárias UNEMAT 
Ciências Biológicas e da Saúde UNEMAT 
Ciências Exatas UNEMAT 
Ciências Humanas e Sociais UNEMAT 
Ciências Sociais Aplicadas UNEMAT 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Profa. Dra. Leila Delmadi 

Pró-reitora de Extensão e Cultura  
UNEMAT 

 
 
 

________________________________________________ 
Prof. Dr. Paulo Alberto dos Santos Vieira 
Coordenador Geral do Curso de Extensão 

Formação Pré-acadêmica: Equidade na Pós-graduação 
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ANEXO I 
Formulário de inscrição 

Instrução de preenchimento 

Esse formulário é composto de 10 blocos (A-J). Para cada campo, assinale  a resposta 

mais adequada para seu caso ou escreva a informação solicitada. Por favor, não deixe 

nenhuma resposta em branco, nem abrevie as informações escritas. Em caso de dúvidas 
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Nome completo: 

 bloco A - informações para contato 

Rua/av.: no.   

Complemento Cidade estado 

CEP  país 

telefone fixo (código e no.)   celular (código e no.)  

e-mail 

 
bloco B – identificação 

 

RG   CPF  

se estrangeiro(a) RNE  idade 

data de nascimento (dd/mm/aaaa) sexo  □masculino   □feminino 

Qual a sua cor ou raça?  □branca   □preta    □amarela   □parda   □indígena 

Qual o seu estado civil?  □solteiro(a)   □casado(a)   □separado(a)/divorciado(a)   □viúvo(a)   

□união estável                     
bloco C - situação domiciliar e familiar 
com quem você mora atualmente?  □sozinho(a)  □familiares  □amigos   □companheiro(a)   

□outros 

sua moradia atual é  □própria, já paga   □própria, pagando   □alugada  □cedida/emprestada  

□outros 
incluindo você, quantas pessoas residem em sua moradia atual? (considere adultos e crianças) 
I____I____I pessoas             
qual é a renda mensal do seu domicílio, isto é, a soma da 
renda mensal de todos os membros do seu domicílio,    R$ 

sobre o preenchimento contatar negra@unemat.br  
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incluindo todas as fontes de rendimento? (indique total ainda que de 
forma aproximada) 

você tem filhos? □não  □sim   quantos filhos? I____I 
filhos             

filhos residem com você? □não  

□sim   
bloco D – remuneração 
atualmente você exerce alguma atividade ou trabalho remunerado? □não  □sim  
 

Se sim, indique abaixo o tipo de atividade, o tipo de dedicação e a remuneração mensal em R$ 

atividade/trabalho dedicação remuneração  mensal (R$) 

□trabalha com carteira assinada 

□total  

□parcial 
 

□trabalha sem carteira assinada □total  

□parcial 
 

□outra 

(especificar)___________________________ 

□total  

□parcial  

bloco E - escolaridade pais (ainda que falecidos) e cônjuge ou companheiro(a), se aplicável  
 
Pai (ou responsável) Mãe (ou responsável) Cônjuge/companheiro(a) 

□ Nunca frequentou escola □ Nunca frequentou escola □ Nunca frequentou escola 
□ Fundamental incompleto □ Fundamental incompleto □ Fundamental incompleto 
□ Fundamental completo □ Fundamental completo □ Fundamental completo 
□ Ensino médio incompleto □ Ensino médio incompleto □ Ensino médio incompleto 
□ Ensino médio completo  □ Ensino médio completo  □ Ensino médio completo  
□ Superior incompleto □ Superior incompleto □ Superior incompleto 
□ Superior completo □ Superior completo □ Superior completo 
□ Pós-graduação □ Pós-graduação □ Pós-graduação 
□ Não sei □ Não sei □ Não sei 
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    bloco F - ensino médio  

qual o tipo de ensino médio que você concluiu? 

□ ensino médio regular (comum) 
□ curso técnico (industrial, eletrônica, química, etc) 
□ educação de jovens e adultos (supletivo) 
□ curso para magistério 
□ outro (especificar qual) ________________________________________ 

você cursou ensino médio predominantemente em escola □pública ou  □privada  

se privada, você teve bolsa?  □não teve  □sim, integral  □sim, parcial 

em que data concluiu ensino médio (mm/aaaa)?  

 
bloco G - ensino superior (graduação) 

fez algum curso preparatório (cursinho) pré-vestibular? □não  □sim   

se sim, que tipo de cursinho?  □gratuito  □pago, com bolsa  □pago, sem bolsa 

você cursou o ensino superior predominantemente em universidade □pública ou  □privada 

qual universidade em que você se formou? 

qual curso em que você se graduou? (química, direito, ciências sociais, etc.) 

data ingresso ensino superior(mm/aaaa) data conclusão ensino superior(mm/aaaa) 

seu ingresso na graduação se deu via programa de ação afirmativa? □não  □sim   

durante seu curso de graduação você fez iniciação científica? □não  □sim   

se fez iniciação científica, teve bolsa? □não  □sim, CNPq   □sim,  

outra (especificar)_______________________    

quais foram as três principais dificuldades que teve que enfrentar durante o seu curso de graduação? 

 1ª. 2ª. 3ª. 
baixa colaboração dos amigos e colegas de curso □ □ □ 
baixa qualidade do curso □ □ □ 
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baixa qualificação dos professores □ □ □ 
desatualização do acervo bibliográfico □ □ □ 
dificuldade de transporte □ □ □ 
dificuldades de acesso aos laboratórios (informática, outros) □ □ □ 
dificuldade financeira □ □ □ 
insuficiência de assistência estudantil (restaurante universitário, alojamento, 
bolsa) 

□ □ □ 

insuficiência de monitorias □ □ □ 
pouco tempo para dedicar aos estudos, por necessidade de trabalhar □ □ □ 
pouco tempo para dedicar aos estudos, por ter que cuidar de filhos e/ou família □ □ □ 
pouco apoio familiar □ □ □ 
relação ruim com os professores □ □ □ 
outra (especificar) 
_________________________________________________ 

□ □ □ 

nenhuma  □ □ □ 
bloco H - pós-graduação 

você já concluiu algum curso ou programa de pós-graduação? □sim  □não 

se sim, qual foi o tipo de curso? □ stricto sensu (mestrado) ou □lato sensu (especialização, MBA, 
etc.) 

nome do programa  área de conhecimento 

universidade  rede  □ pública   □ privada 

data de ingresso(mm/aaaa) data de conclusão(mm/aaaa) 

foi bolsista? □não   □sim, CNPq     □sim, Capes      □sim, outra 
(especificar)_______________________    

 
você já se candidatou, mas não concluiu, algum curso ou programa de pós-graduação stricto 
sensu?  □não □sim   

se sim, qual foi o tipo de curso? □ mestrado ou □doutorado 

em quantos cursos ou programas se candidatou desde a conclusão da graduação  
(para quem já tem mestrado, quantos cursos se candidatou desde a conclusão do mestrado?)  
considerando apenas o último curso a que se candidatou, qual foi a data de candidatura 
(mm/aaaa)? 

universidade  área de conhecimento 
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foi aprovado? □não    □sim, mas não iniciou     □sim, iniciou, mas não finalizou    
 

se já se cursou algum curso de pós-graduação latu sensu, ainda que não tenha concluído, responda 
a pergunta abaixo 

quais as três principais dificuldades que teve que enfrentar durante o seu curso de pós-graduação 
stricto sensu? 

baixa colaboração dos amigos e colegas de curso 1ª. 2ª. 3ª. 
baixa qualidade do curso □ □ □ 
baixa qualificação dos professores □ □ □ 
dificuldade financeira  □ □ □ 
desatualização do acervo bibliográfico  □ □ □ 
dificuldades de acesso aos laboratórios (informática, outros) □ □ □ 
dificuldade de transporte □ □ □ 
insuficiência de assistência estudantil (restaurante universitário, 
alojamento, bolsa) 

□ □ □ 

insuficiência de orientação □ □ □ 
pouco tempo para dedicar aos estudos, por necessidade de trabalhar □ □ □ 
pouco tempo para dedicar aos estudos, por ter que cuidar de filhos e/ou 
família 

□ □ □ 

pouco apoio familiar □ □ □ 
relação ruim com os professores □ □ □ 
relação ruim com o professor orientador □ □ □ 
outros (especificar) ___________________________________________ □ □ □ 
Nenhuma □ □ □ 
 curso de pós-graduação de interesse  
 
qual a universidade, programa e área de conhecimento do seu interesse para pós graduação?  
(indique a primeira, segunda e terceira opção, se houver mais de uma) 

Universidade 

nome do programa 

área do conhecimento 
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nível   □mestrado   □doutorado 

egunda opção 

Universidade 

nome do programa 

área do conhecimento 

nível   □mestrado   □doutorado 

terceira opção 

Universidade 

nome do programa 

área do conhecimento 

nível   □mestrado   □doutorado 

terceira opção 
quais são, em ordem de importância, os três principais aspectos em que o curso de formação pré-
acadêmica poderá contribuir, em sua opinião, para seu ingresso na pós graduação? 

1º lugar 

2º lugar 

3º lugar 

terceira opção 
indique abaixo a principal motivação para seu interesse em dar continuidade aos seus estudos, 
realizando a pós- graduação. 
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bloco J – divulgação 
como você ficou sabendo sobre o curso de formação pré-acadêmica? 

□ site da universidade 

□ amigos/colegas  

□ e-mail 

□ cartazes  

□ outro meio 
(especificar)___________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
autorizo a utilização das informações que forneci neste formulário para fins de pesquisa, 
resguardando o anonimato 
 

□  Sim 

□ não  
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os campos abaixo são de uso exclusivo da universidade – não preencher 
 

número de inscrição: |____|____|____|____| 

data de inscrição  |____|____|/| ____|____|/|____|____| 

Universidade 

nome do programa  

  Turma  data início turma |____|____|/| ____|____|/|____|____| 

  situação do candidato    □ selecionado, cursando  □ selecionado, não está cursando  □ não 
selecionado 

  nome responsável pela prestação de informações 

  Telefone   e-mail  

Assinale sua área de conhecimento de 
interesse 

(    ) Ciências Agrárias     
(    ) Ciências Biológicas e da Saúde     
(    ) Ciências Exatas      
(    ) Ciências Humanas e Sociais     
(    ) Ciências Sociais e Aplicadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
F I C H A     DE     D A D O S     P E S S O A I S  PARA C A D A S T R O     
 

Nome Completo: 

Nome do Pai: Nome da Mãe: 
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Sexo: 

 

Data Nasc.: 
 

a) Estado Civil:  
(  ) 01 Casado (  ) 02 Solteiro  (  ) 03 Divorciado (   ) 05 Viúvo  (  ) 
06 Companheiro 

Nacionalidade: Município de Nasc: UF: 

 
b) CPF: Data 

 
c) Cédula de Identidade RG ou equivalente: 

 
Órgão Exp. UF: Data de Expedição: 

 
d) Título de Eleitor: 

 
Zona: Seção: UF: 

e) Documento Militar (Sexo 
Masculino) 

 

Ministério:  
(  ) 01 Exército (  ) 0 2 Marinha (  ) 03 
Aeronáutica 

Categoria UF 

f) Dados de Conta Corrente 
Banco do Brasil: 001 

 
Agência: 

 
Conta Bancária: 

 
g) Comprovação de Endereço 
Rua: 

 
Nº 

 
Complemento: 

Bairro: 
 Município: 

UF: 

CEP: 
 

Telefone: 
 

Providenciar a entrega no ato da inscrição de: 
Cópia de Certidão de Nascimento ou Casamento conforme situação; 
CPF: Cópia; Cédula de Identidade RG ou equivalente: Cópia; 
Comprovação de Endereço: Cópia de Conta (Água, luz, telefone). 
 
Cidade-MT, xx/xx/xxxx 
Nome completo: _______________________________________________________ 
Ass.:_________________________________________________________________ 
 
 
 
ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO 
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EU____________________________________________________________________, 

residente e domiciliado (a) na Rua: 

______________________________________________________, nº_______, 

Bairro_____________________________________________, na cidade de 

______________________/MT, portador da cédula de identidade (RG) 

nº___________________________ e inscrito no CPF sob o número 

_______________________, DECLARO para todos os fins que se fizerem necessários 

que tenho disponibilidade de tempo para comparecer em 75% de cada uma das 

atividades do Curso de Extensão – Formação Pré-acadêmica: Equidade na Pós-

graduação, previsto no Edital NEGRA/PROEC n. 001/2012. 

 

 
 
 
 
 
Assinatura: _____________________________________________________________ 
 
 
 
__________________________/MT, _____  de________________________ de  2012.  
 
 
 
                       
 
 
                                         


