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Modelo do Arquivo de Documentos Comprobatórios – INSCRIÇÃO PPGEAL 
 
CAPA: 
 
Candidato(a) ao curso do PPGEAL/UFSC de:  (       ) MESTRADO      (     ) DOUTORADO 

Nome do Candidato(a): 

Inscrição pela política de ações afirmativas? (     ) SIM ou (     ) NÃO. Se “SIM”, indique categoria(s): 

 Cotas para pretos, pardos e indígenas:  (     ) 
 Cotas para pessoas com deficiências:    (      ) 

Curso de Graduação: 

Instituição onde cursou a Graduação: 

Nota mínima para aprovação na Graduação: 

Curso de Pós-Graduação: 

Instituição onde cursou a Pós-Graduação: 

Nota mínima para aprovação na Pós-Graduação: 
 
Apresentar os documentos comprobatórios na seguinte ordem (em arquivo PDF único): 

1. Formulário de Inscrição (gerado em http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/): 

2. Dados Pessoais - RG e CPF ou Passaporte (para estrangeiros): 

3. Diploma de graduação (ou declaração de formando/2021, p/ candidatos ao Mestrado): 

4. Histórico escolar da graduação (anexar cópia digitalizada): 

5. Currículo Lattes (anexar cópia digitalizada gerado por https://lattes.cnpq.br/): 

     Comprovantes do Currículo Vitae: 
a) Monitoria: (deixar em branco quando não houver comprovante): 
b) Iniciação Científica: (deixar em branco quando não houver comprovante): 
c) Publicações: Artigos completos em revista (Anexar apenas a 1a página do artigo); Trabalhos 

completos em anais: (mínimo 6 páginas: Anexar o trabalho completo); Resumos em congressos 
d) Outros Comprovantes 

6. Candidatos ao Doutorado do PPGEAL, apresentar também: 
a) Diploma de mestrado (ou ata da defesa ou declaração de previsão de defesa): 
b) Histórico Escolar de Mestrado: 

7. Candidatos Inscritos pelas Políticas de ações afirmativas da UFSC (RN No 145/2020/CUN): 

a) Candidatos às vagas para pretos, pardos e indígenas (documentos no item 6.2 do edital) 

b) Candidatos às vagas para pessoas com deficiência (documentos no item 6.4 do edital) 
 


