
DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO E MATRÍCULA 

 

DOCUMENTOS PARA PRÉ-SELEÇÃO 

 

As inscrições para a Pré-seleção são feitas de acordo com os passos constantes 

no Edital vigente e envio da seguinte documentação:  

 

➢ Ficha de inscrição preenchida e assinada (constante no Edital vigente - Anexo 1); 

➢ Fotocópia do RG e CPF; 

➢ Fotocópia do Diploma de graduação em curso reconhecido pelo MEC ou 

equivalente pelo órgão do país de origem para estrangeiros; (frente e verso) - para 

candidatos de Mestrado e Doutorado 

➢ Fotocópia do Diploma de Mestrado - para candidatos ao Doutorado; 

➢ Currículo Lattes (não serão aceitos outros tipos de currículos); 

 

 

DOCUMENTOS PARA PROCESSO SELETIVO E MATRÍCULA 

 

As inscrições para o Processo Seletivo são feitas de acordo com os passos 

constantes no Edital vigente e envio da seguinte documentação: 

 

➢ Preenchimento de inscrição no site via link informado no Edital vigente; 

➢ Diploma de Graduação, frente e verso ou documento comprobatório de 

conclusão de Curso – para alunos de Mestrado e Doutorado (original e fotocópia 

simples) 

➢ Diploma de Mestrado, frente e verso ou documento comprobatório de 

conclusão de Curso – para alunos do Doutorado (original e fotocópia simples) 

➢ Histórico Escolar da Graduação – para alunos do Mestrado (original e fotocópia 

simples) 

➢ Histórico do Mestrado – para alunos do Doutorado (original e fotocópia simples) 

➢ Currículo Lattes (modelo disponível na página eletrônica www.lattes.cnpq.br) 

➢ Ficha de pontuação do Currículo que deve estar devidamente preenchida de 

acordo com os documentos comprobatórios, conforme descrito no ANEXO 2 

do Edital vigente; devendo ser anexados os comprovantes que pontuem 

http://www.lattes.cnpq.br/


(certificados, declarações de qualquer evento registrado no currículo). Todo 

este item deve ser em documento no formato pdf em arquivo único. 

➢ RG e CPF (original e fotocópia simples - não serão aceitos outros documentos) 

➢ Comprovante de Residência (fotocópia simples) 

➢ Título de Eleitor (original e fotocópia simples) 

➢ Certidão de Nascimento ou Casamento (original e fotocópia simples) 

➢ Certificado de Reservista (original e fotocópia simples) (quando couber) 

➢ Projeto Inicial da dissertação ou tese 

➢ Memorial de Pesquisa descritivo/narrado (orientações no ANEXO 3 do Edital 

vigente) 

➢ 1 Carta de referência para o Mestrado e 2 cartas de referência para o 

Doutorado. (Deve seguir o modelo fornecido pelo Programa de Pós-Graduação 

– ANEXO 1 do Edital vigente, e deve ser enviada diretamente à Secretaria do 

Programa (stricto-sensu-biotec@fpp.edu.br ) pela pessoa para a qual a carta 

de referência foi solicitada)  

 

 


