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Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Atividade Física (PPGCAF)
Ficha de inscrição

1. DADOS PESSOAIS
Nome Completo:

RG:

CPF:

ESPAÇO PARA COLAR
FOTO 3X4

Endereço eletrônico do currículo Lattes:

Endereço:

Número:

Complemento:

CEP:

Telefone:

Local de Nascimento:

Estado:

Cidade:

Fax:

Data de Nascimento:

Nacionalidade:

Correio Eletrônico ( Por favor, atenção para a legibilidade )

2. MESTRADO EM CIÊNCIAS DA ATIVIDADE FÍSICA
Solicita bolsa? (Caso receba a bolsa
deverá ter dedicação integral ao
mestrado)
[ ] Sim
[ ] Não

Caso pleiteie uma bolsa e não seja atendido, terá condições financeiras de
cursar o programa mesmo assim?
[ ] Sim

[ ] Não

Já foi aluno de pós-graduação anteriormente, na USP?
[ ] Sim
[ ] Não
Se já cursou, qual é o nome do curso:_________________________________________________________________
Concluiu esse curso?
[ ] Sim
[ ] Não
Comente por que fez ou desistiu desse curso:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

3. ÁREAS DE INTERESSE
O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Atividade Física é atualmente dividido em três linhas de pesquisa.
Indique a linha de pesquisa de interesse.
[ ] Desempenho físico e motor
[ ] Atividade física e promoção da saúde
[ ] Atividade física para a promoção do lazer
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4. ACEITE DE ORIENTADOR
Eu, __________________________________________________, docente credenciado no programa de mestrado em
Ciências da Atividade Física da EACH estou ciente do projeto de pesquisa apresentado pelo candidato e concordo em
ser seu orientador, caso ele seja aprovado no processo seletivo e eu tenha vaga disponível no momento da matrícula
desse candidato.
Informo que eximo a CCP CAF e a CPG EACH USP de qualquer culpa se no momento da matrícula, eu não tenha vaga
para disponibilizar para este candidato.

Local

Data

Assinatura do orientador indicado

5. TEMPO QUE PRETENDE DEDICAR À PÓS-GRADUAÇÃO
Indique a opção que melhor representa a quantidade de dias/períodos que você poderá se dedicar exclusivamente à
pós-graduação.
[ ] dedicação integral à pós-graduação (não exercerei nenhuma outra atividade além da pós-graduação)
[ ] dedicação parcial (especifique o número de manhãs/tardes/noites semanais que pretende dedicar ao curso)
____ manhã(s)

____ tarde(s)

____ noite(s)

6. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Liste, em ordem cronológica, os cursos de graduação e pós-graduação que você cursou ou cursa.
Nome da Instituição
Cidade/Estado
Nome do Curso
Data início

Data
término

Enviar os documentos para o Serviço de pós-graduação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade
de São Paulo (EACH-USP). Av. Arlindo Bettio, 1000, Ermelino Matarazzo, CEP 03828-000, São Paulo, SP.

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Atividade Física (PPGCAF)

3 de 3

Ficha de inscrição

10. OUTRAS INFORMAÇÕES
Você se candidatou anteriormente a algum programa de pós-graduação na USP? Indique qual, quando e o resultado.

Você é candidato em outro processo seletivo para o mestrado? Liste outras instituições para as quais você está
inscrito (esta informação não afetará a decisão sobre sua aceitação).

Utilize o espaço a seguir para escrever outras informações não constantes nos campos anteriores e que você
considera importante para este processo seletivo.

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA DE INSCRIÇÃO SÃO COMPLETAS E VERDADEIRAS.
DECLARO QUE ESTOU CIENTE DAS NORMAS DESTE EDITAL E SEI QUE O NÃO CUMPRIMENTO DESSAS NORMAS
IMPLICARÁ EM MINHA DESCLASSIFICAÇÃO DESTE PROCESSO SELETIVO.
Assinatura
Data:

CHECK LIST DE DOCUMENTOS
JUNTE A ESTE FORMULÁRIO ( NÃO ESQUEÇA DE ASSINAR NO LOCAL INDICADO ACIMA)
a) Histórico Escolar do Curso Superior (cópia simples);
b) Certidão de nascimento ou certidão de casamento (cópia simples);
c) Cédula de Identidade: RG (cópia simples), ou RNE (cópia simples), no caso de candidatos estrangeiros;
d) CIC/CPF (cópia simples);
e) Prova de quitação com o serviço militar (cópia simples);
f) Título de eleitor (cópia simples);
g) Certidão de quitação eleitoral, impressa do site do TSE (www.tse.gov.br) (cópia simples);
h) Foto 3x4 recente;
i) Cópia impressa do Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br);
j) Comprovante de proficiência em Língua Portuguesa, apenas quando a esta não for a língua materna do
candidato.
k) Comprovante de realização do exame de proficiência em língua inglesa conforme o Edital
l) Projeto de pesquisa.
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