
 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

Universidade Federal de Santa Catarina 
  

  

Inscrição para Doutorado 

1. Nome do candidato:  

2. Endereço:  

Cidade e Estado:                                                                       CEP:  

CPF:                                                           (n. identidade /passaporte): 

E-mail:                                                                    Telefone:  

3. Área de conhecimento:  

4. Sub-area de conhecimento: 

    Orientador em perspectiva para a dissertação (se houver):  

5. Resumo escolar: 

Nível Instituição Cidade Estado Início Fim 

2º grau      

Graduação      

Pós-Graduação      

Experiência em 

pesquisa 
     

6. Indique duas pessoas a preencher as referências: 
 

1) 

 Nome 

 Instituição:  

 E-mail:                                                                 Telefone: 

 

2) 

 

 Nome:  

 Instituição:  

 E-mail:                                                                 Telefone: 

7. Como pretende custear seu curso:   

(    ) Solicitar Bolsa de estudos via PPGEEL      (    ) Recursos próprios        (    ) Outra fonte de financiamento 

8. Conhecimento de idiomas (responda com regular, bom ou excelente): 

Idioma Leitura Conversação Redação Compreensão 

     

     

 

 

        

          foto 

          

          3 x 4 



9. Indique se você já esteve regularmente matriculado em algum Programa de Pós-Graduação. Listar quais, 

indicar ano de conclusão e anexar histórico escolar de todos (mesmo se não concluído). 

Importante: para que seu pedido entre em julgamento, será necessário que os documentos abaixo relacionados sejam 

recebidos pela secretaria do programa de pós-graduação dentro do prazo estabelecido. 

 Pedido de inscrição devidamente preenchido; 

 Fotocópia do CPF (passaporte para estrangeiros); 

 Histórico escolar do curso de graduação ** e fotocópia do diploma de curso de graduação*; 

 Histórico escolar do curso de mestrado** e fotocópia do diploma de mestrado* ou certificado oficial e relatório 

técnico comprovando experiência em atividades de pesquisa numa instituição pública ou privada durante pelo 

menos um semestre letivo após a obtenção do diploma de graduação. A comissão de seleção avaliará a 

documentação e o nível do trabalho técnico realizado para eventual admissão do candidato; 

 Fotocópia da Carteira de Identidade; 

 Uma fotografia 3 X 4; 

 Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento; 

 Curriculum Vitae modelo Lattes/CNPq (anexar documentos comprobatórios das informações), em caso de 

estrangeiros, admite-se outro formato; 

 Duas folhas de referência preenchidas por professores universitários ou profissionais de nível superior que 

possam opinar sobre a aptidão do candidato para estudos avançados. As folhas de referência podem ser obtidas 

no site http://ppgeel.ufsc.br/cursos-e-inscricoes/doutorado/inscricao_doutorado/; 

 Descrição detalhada, com motivação, cronograma e referências, do trabalho que o candidato pretende 

desenvolver. Esse documento deve ser elaborado e firmado conjuntamente com o futuro orientador de 

doutorado do Programa; 

 Lista das disciplinas já cursadas em nível de pós-graduação  (anexar as ementas de cada disciplina e seus 

créditos correspondentes). 

 

* ou declaração de conclusão de curso, devendo a fotocópia do diploma ser entregue à secretaria no ato da primeira 

matrícula. Para estrangeiros os diplomas deverão ser autenticados pela embaixada do Brasil no país de 
origem.  

** O histórico escolar de graduação obtido no estrangeiro deverá especificar o número de horas/aula para integralização 

do curso (mínimo de 2700 horas), bem como a sua duração (mínima de 4 anos). Mestrado realizado no exterior deverá 

ser equivalente ao realizado no PPGEEL. 

 

Assinatura do Candidato:  

Local e data:  

O CANDIDATO NÃO DEVE ESCREVER ABAIXO DESTA LINHA 

Documentação completa recebida pela secretaria em:  

Observações da comissão de examinadora:  

Titulação do candidato atende os requisitos mínimos exigidos pela legislação vigente para fins de ingresso no PPGEEL 

(sim/não)? 

Aceito (   )      Recusado (    )    

 Data:  

                                                                    Carimbo e assinatura do Coordenador 

PPGEEL - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - Caixa Postal 476 

Campus Universitário  - Trindade - CEP 88040-900 - Florianópolis - SC - Brasil 

Fone/fax: (0xx48) 3721-9422  

Contato secretaria: pgeel@eel.ufsc.br 

Internet: www.pgeel.ufsc.br 

http://ppgeel.ufsc.br/cursos-e-inscricoes/doutorado/inscricao_doutorado/
mailto:pgeel@eel.ufsc.br
http://www.pgeel.ufsc.br/

