UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL

UFPA/EMBRAPA/UFRA
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Solicito inscrição para o exame de seleção ao Curso de Mestrado em
Ciência Animal do Centro Agropecuário da Universidade Federal do Pará, turma
de 2006.
Belém, _____ de ________________________ de ________

Assinatura do Candidato
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO (preencher com letra legível)
Nome completo
CPF:

Identidade / Passaporte:

Data nascimento:

UF:

Data da emissão:

Nacionalidade:
/

Visto permanente:
SIM (
)
NÃO (

/

Local de nascimento:

UF:

Sexo:
Masculino (

Endereço Residencial:
CEP:
DDD:

Cidade:
Fone:

) Feminino (
Bairro:

UF:

Pais:

Fax:

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Nome do curso:

Endereço eletrônico:

Início:
/

/

Término:
/

Instituição:
Cidade:

Pais:

)

UF:

/

)

Selecione somente uma área de concentração e a linha de pesquisa na qual deseja
atuar no Curso de Mestrado (a seleção de mais de uma área concentração e/ou linha
de pesquisa invalidará a inscrição)
Área de concentração Produção Animal
Área de concentração: Sanidade
/ Linha de pesquisa
Animal / Linha de pesquisa
1) Nutrição e Alimentação de Bovinos e
Bubalinos.
2) Ecologia Aquática e Aqüicultura

1) Distúrbios Carenciais e Metabólicos de
Animais Domésticos e Silvestres
2) Medicina Veterinária Preventiva

3) Reprodução e Melhoramento de Animais
Domésticos e Silvestres

Obs: O Curso não poderá garantir Bolsa a todos os selecionados, ficando claro que a
seleção não implicará em compromisso de Bolsa por parte do curso.
DECLARAÇÃO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL AO CURSO
Eu, ............................................................................................................., Carteira de Identidade
No. ............................................, CPF: .............................................., residente no endereço:
(Av/Rua) ................................................................................................ No. ....................., Bairro:
............................................., CEP: ..................................., Cidade: ......................................
Estado: ............................................, declaro junto ao Curso de Pós-Graduação em Ciência
Animal do Centro Agropecuário da Universidade Federal do Pará, que caso seja selecionado,
dedicar-me-ei integralmente à realização do curso, comprometendo-me a cumprir o regulamento
do curso.
Data:

/

/

Assinatura:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA A INSCRIÇÃO AO CURSO:
(marcar com A = Documento apresentado e N = documento não apresentado)
( ) – Formulário de inscrição devidamente preenchido
( )– Cópia do Diploma de Graduação em curso superior ligado as Ciências Agrárias e Ciências Biológicas
ou no caso de ainda não possuir o diploma, declaração da Instituição de concluinte.
( ) – Cópia do histórico escolar
( ) – Xerox da carteira de identidade e CPF
( ) – Comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral e com a Justiça Militar
( ) – Curriculum vitae devidamente comprovado
( ) – Duas fotografias 3x4
( ) - Declaração de dedicação exclusiva ao curso
( ) – Duas cartas de recomendação
( ) – De preferência, apresentar Carta de aceitação do provável Orientador, ficando o mesmo responsável
pela orientação caso o candidato seja aceito para o curso.
Documentos conferido por:

Data: .......... /.......... /................

Nome: .......................................................................... Assinatura: ..................................................................

