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Instruções
1. Todos os campos deste formulário são importantes.
Preencha-o por completo, exceto aqueles quadros em
que está explícito Reservado à COPELE.
2. Peça cartas de recomendação a professores que o conheça e tenham título de doutor ou mestre, de
preferência vinculados a programas de pós-graduação.
As cartas devem ser encaminhadas confidencialmente
à COPELE. Não se aceitam cartas abertas ou que cheguem através do próprio candidato.
3. 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 idéias
apresente-os para que os professores vejam a possibilidade de aproveitá-los. A escolha da área deve ser cuidadosa e de modo a refletir seus interesses reais.
4. Evite incluir em seu curriculum vitae, atividades que não
tenham relação com a formação pretendida. Seja conciso. Cite cursos e atividades profissionais que sejam
relevantes no processo de seleção, tais como aquelas
que constam no quadro curriculum vitae. Atividades
sem comprovação serão desconsideradas.

6. Se você tem vínculo empregatício e pleiteia bolsa de
estudo (CAPES/CNPq) deverá apresentar liberação oficial de seu empregador ou pelo menos uma carta de
intenção dele em liberá-lo, caso você venha a ser selecionado como bolsista.
7. Você deverá fixar residência na cidade de Campina
Grande durante sua vinculação ao programa de pósgraduação.
8. O prazo de submissão da documentação deverá ser
observado rigorosamente.
9. Você será informado por carta do resultado da seleção
e se for selecionado deverá se apresentar na secretaria
dos Cursos no prazo estipulado, para confirmar sua
matrícula. Do contrário, a seleção perderá automaticamente a validade, independente de outro aviso.
10. Se for selecionado e não puder iniciar o curso de imediato, a validade da seleção poderá ser prorrogada para o
período subseqüente, a critério do Colegiado, desde
que você requeira e justifique em tempo hábil.
11. Se você é candidato ao doutorado, deve apresentar
proposta de trabalho que se enquadre em um das linhas
de pesquisa do programa. Ou seja, sua proposta deve
ser apoiada por um dos professores do programa.
5. Se seu histórico escolar apresenta os resultados em escala de conceito, peça um documento da instituição que 12. Informações adicionais podem ser obtidas na COPELE,
associe esses conceitos a escala de nota. Senão, a
pessoalmente, por telefone, fax, correio eletrônico ou na
COPELE fará sua própria equivalência.
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