Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia Elétrica e Informática
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Formulário de Inscrição
Leia instruções no verso

Dados Pessoais
nome

cpf

filiação

data nascimento cédula de identidade
estado civil

nacionalidade

Endereço
rua

no.

cep

cidade

uf

telefone

bairro

e-mail

Formação Universitária
curso de graduação

datas

instituição

início do curso
curso de mestrado

colação de grau

datas

instituição

início do curso

da defesa

Atuação Profissional

Pedido de Inscrição

Profissão

no curso de

Cargo

como aluno

Empresa

em tempo

□ Mestrado

□ Regular

□ Integral

Linha
Linhade
dePesquisa
Pesquisa

□
□
□
□
□

□Doutorado

□ Especial

□ Parcial

Custeio dos Estudos

Eletrônica e Telecomunicações (ETL)

com bolsa de estudo

Instrumentação Eletrônica, Controle e Automação (INC)

CAPES/CNPq

Engenharia da Computação (ECP)

PICD

Sistemas Elétricos (SEL)

sem bolsa de estudo

Eletrônica de Potência e Máquinas Elétricas - EPM

Outras fontes
Recursos próprios

Local, Data e Assinatura
local e data

assinatura

Declaro que as informações prestadas não violam nenhum dos Artigos 297, 298, 299, 300 e 301
da Constituição da República Federativa do Brasil.

Instruções
1.

Todos os campos deste formulário são
importantes. Preencha-o por completo, exceto
aqueles quadros em que está explícito
Reservado à COPELE.

2.

Antes de escolher a linha de pesquisa em que
pretenda realizar seus estudos entre em
contato com os professores da área
correspondente para conhecer melhor as
perspectivas de trabalho. Se você tem planos
ou ideias apresente-os para que os
professores vejam a possibilidade de
aproveitá-los. A escolha da área deve ser
cuidadosa e deve refletir seus interesses reais.

3.

Evite incluir em seu curriculum vitae, atividades
que não tenham relação com a formação
pretendida. Seja conciso. Cite os cursos e
atividades profissionais que sejam relevantes
no processo de seleção, assim como
especificado na tabela de orientação.
Atividades sem comprovação não serão
computadas.

4.

Se seu histórico escolar apresenta os
resultados em escala de conceito, peça um
documento da instituição que associe esses
conceitos a escala de nota.

5.

Se você tem vínculo empregatício e pleiteia
bolsa de estudo (CAPES/CNPq) deverá
apresentar
liberação
oficial
de
seu
empreendedor ou pelo menos uma carta de
intenção dele em liberá-lo, caso você venha a
ser selecionado como bolsista.

6.

O candidato deverá fixar residência na cidade
de Campina Grande durante sua vinculação ao
programa de pós-graduação.

7.

O prazo de submissão da documentação
deverá ser observado rigorosamente.

8.

O candidato será informado sobre o resultado
da seleção através de e-mail, e se for
selecionado deverá confirmar matrícula de
acordo com as instruções do programa, e
dentro dos prazos estipulados. Do contrário, a
seleção perderá automaticamente a validade,
independente de outro aviso.

9.

Se o candidato não puder iniciar o curso de
imediato, a validade da seleção poderá ser
prorrogada para o semestre subsequente, a
critério do Colegiado, desde que você requeira
e justifique em tempo hábil.

10. Se você é candidato ao doutorado, deve
apresentar proposta de plano trabalho para
permitir a identificação temática no momento
da indicação do orientador, a ser designado
pela comissão de seleção. Caso não exista
compatibilidade temática com docentes
disponíveis para orientar, a candidatura será
glosada.
11. Informações adicionais podem ser obtidas na
COPELE, pessoalmente, por telefone, e-mail
ou na página do programa.

Documentação Recebida

(Reservado à COPELE)

histórico escolar

curriculum vitae

declaração

diplomas

outros

□ Graduação
□ Mestrado

□ Com comprovação
□ Sem comprovação

□ do PICD
□ de liberação

□ Graduação
□ Mestrado

□ 1 foto 3x4
□ Cópias de RG, CPF, título de eleitor

recebida por

data

e doc. reservista
□ Resultado do ENAD
(opcional)
□Plano de trabalho

conferida por

Resultado da Seleção
selecionado
□ como aluno regular
área de estudo

(Reservado à COPELE)
classificação

□ como aluno especial

bolsista

□ não
orientador acadêmico

anotações

(083) 2101-1049 - (083) 2101-1015 copele@dee.ufcg.edu.br http://www.dee.ufcg.edu/~copele
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