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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS

GEOGRAFIA (

Retificação do EDITAL Nº. 01/

No dia da avaliação de conhecimento (

Curriculum Lattes, conforme determinado 

envelope a parte os documentos

1. Uma fotocópia do Histórico Escolar do curso de graduação;

2. Uma fotocópia da certidão de nascimento ou casamento;

3. Declaração da justiça eleitoral 

• http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao

4. Se o candidato for estrangeiro, com visto permanente no Brasil, 

cópia do RNE (ou protocolo da Polícia Federal) e CPF

• Se o candidato for estrangeiro, sem visto permanente no Brasil, deverá 

entregar cópia da página de identificação do passaporte e da página contendo 

visto válido para o período presencial

• Caso seja aprovado no processo seletivo, deverá providenciar visto de 

estudante (Visto Temporário tipo IV) ou visto permanente 

sua matrícula no programa

turista. 

5. Uma fotocópia frente e verso de Certificado de Reservista (apenas para candidatos 

do sexo masculino), ou comprovante de estar em dia com as obrigações militares
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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA (MESTRADO ACADÊMICO) – TURMA 2019. 

/2018 

No dia da avaliação de conhecimento (2ª Etapa: Prova Escrita) além dos comprovantes do 

, conforme determinado nesse Edital, o candidato deverá entregar

envelope a parte os documentos abaixo listados: 

fotocópia do Histórico Escolar do curso de graduação; 

da certidão de nascimento ou casamento; 

eclaração da justiça eleitoral disponível em:  

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-

Se o candidato for estrangeiro, com visto permanente no Brasil, 

cópia do RNE (ou protocolo da Polícia Federal) e CPF; 

Se o candidato for estrangeiro, sem visto permanente no Brasil, deverá 

entregar cópia da página de identificação do passaporte e da página contendo 

visto válido para o período presencial do processo seletivo. 

Caso seja aprovado no processo seletivo, deverá providenciar visto de 

estudante (Visto Temporário tipo IV) ou visto permanente antes de realizar 

sua matrícula no programa. Não serão aceitas matrículas com visto de 

fotocópia frente e verso de Certificado de Reservista (apenas para candidatos 

sexo masculino), ou comprovante de estar em dia com as obrigações militares
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GRADUAÇÃO EM 

 

além dos comprovantes do 

, o candidato deverá entregar em um 

-eleitoral 

Se o candidato for estrangeiro, com visto permanente no Brasil, deverá entregar 

Se o candidato for estrangeiro, sem visto permanente no Brasil, deverá 

entregar cópia da página de identificação do passaporte e da página contendo 

Caso seja aprovado no processo seletivo, deverá providenciar visto de 

antes de realizar 

. Não serão aceitas matrículas com visto de 

fotocópia frente e verso de Certificado de Reservista (apenas para candidatos 

sexo masculino), ou comprovante de estar em dia com as obrigações militares. 


