Universidade Federal de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano - MDU/UFPE

CHECK LIST
Relação de documentos exigidos para a inscrição no Exame de Seleção e Admissão
(conforme item 2.1 do edital de seleção 2020).

Toda a documentação referente à inscrição deverá ser entregue em envelope lacrado e assinado
pelo candidato. No envelope deverá constar a etiqueta de inscrição, conforme modelos constantes
do Anexo I-A e do Anexo I-B, neste Edital. No caso de inscrição efetuada via correio, serão
necessários dois envelopes: um externo, endereçado ao Programa de Pós-graduação em
Desenvolvimento Urbano (ver endereço no item 1.3), e outro interno, com a etiqueta de inscrição,
conforme modelos em anexo (AnexoI-A e Anexo I-B).


Ficha de Inscrição preenchida (Mestrado: Anexo I-A ou Doutorado: Anexo I-B)



Uma foto 3 x 4 (recente)

Fotocópias dos documentos:
 Carteira de Identidade,
 CPF,
 Título de Eleitor,
 Certidão de quitação eleitoral, ou
 Passaporte para candidato estrangeiro.



Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (Anexo III), ou
Autorização de dispensa do pagamento da taxa de inscrição (Anexo III-A ou Anexo IIIB).




Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação (Mestrado e Doutorado) e
Cópia do Histórico Escolar do Curso de Mestrado (Doutorado).




Cópia do diploma de Graduação (Mestrado e Doutorado) e Cópia do diploma do
Mestrado (Doutorado), ou
Declaração de ciência de que está no processo de seleção com sua inscrição condicionada
(Anexos VI-A, VI-B ou VI-C).



Curriculum Lattes, com cópia dos documentos comprobatórios.



Ficha de Análise do Currículo (Mestrado: Anexo IV-A ou Doutorado: Anexo IV-B),
devidamente preenchida e assinada, com indicação do número de documentos
comprobatórios apresentados no Currículo.



Cópia dos certificados em língua estrangeira (elencados no Anexo V).

Universidade Federal de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano - MDU/UFPE



03 cópias do Pré-projeto de pesquisa de Mestrado, com até 05 páginas, contendo:
•
Nome do candidato
•
Título do pré-projeto seguido de até 05 (cinco) palavras-chave
•
Introdução
•
Objetivo
•
Fundamentação teórica
•
Metodologia
•
Referências bibliográficas, ou



03 cópias do Pré-projeto de pesquisa de Doutorado, com até 15 páginas, contendo:
•
Nome do candidato
•
Título do pré-projeto seguido de até 05 (cinco) palavras-chave
•
Introdução
•
Objetivos geral e específicos
•
Fundamentação teórica
•
Metodologia
•
Referências bibliográficas

Observação:
Sugere-se aos candidatos consultar, na página do Programa, as informações sobre o corpo
docente, com áreas de atuação por professor, laboratórios e grupos de pesquisa relacionados https://www.ufpe.br/mdu/corpo-docente

