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MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

FICHA DE INSCRIÇÃO 2016 - 2º Semestre 

 
Nome: ______________________________________________________________ 

Sexo:  � Masculino  � Feminino 

Data de Nascimento: ___ /___ /_____ Local de Nascimento: ____________________ 

Nacionalidade: ___________________ Estado Civil: ___________________________ 

RG: ______________ Órgão Expedidor: ________ CPF: _________________ 

Curso Superior: ________________________________________________________ 

Universidade:  _________________________________________________________ 

Ano início: ______ Ano conclusão: ______ Média do Histórico Escolar: __________ 
       Caso a média não conste do histórico, favor calcular 

 
Projeto de pesquisa pretendido (escolher um projeto do Anexo do edital): ___________ 

______________________________________________________________________ 

Projeto de pesquisa proposto pelo candidato (caso a opção anterior não tenha sido 

preenchida): ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Solicita bolsa de estudos?  � Sim  � Não 

 

 

___________________, ____ de _______________ de ______ 

 

_________________________ 
Assinatura 
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 Importante :  para  que  seu  pedido  entre  em julgamento,  será  necessário  
que  os 
documentos abaixo relacionados sejam recebidos pela secretaria do programa de pós-
graduação: 
 
 Ficha de inscrição preenchida e assinada (formulário disponível em: 
http://www.eletrica.ufpr.br/ppgee/files/ficha_inscricao20162.pdf); 
 Fotocópia  do  diploma  do  curso  de  graduação  reconhecido  pelo  MEC,  ou 
declaração  de  estar  cursando  o  último  período  de  curso  de  graduação 
reconhecido; 
 Uma fotografia 3x4 cm; 
 Documentos pessoais: cópia da carteira de identidade, CPF e fotocópia da folha 
de  identificação  do  passaporte  e  do  visto  de  permanência  no  país  quando 
estrangeiro. 
 Curriculum  vitae elaborado  na  plataforma  Lattes  (disponível  no  site 
www.cnpq.br)  (comprovantes  somente  dos  itens  pontuados  na  Ficha  de 
Critérios); 
 Histórico escolar do curso de graduação; 
 Duas cartas de recomendação (modelo disponível em:  
http://www.eletrica.ufpr.br/ppgee/files/carta_recomendacao_PPGEE.pdf); 
 Ficha de Critérios de Seleção preenchida e acompanhada de documentos  
comprobatórios (modelo disponível em: 
http://www.eletrica.ufpr.br/ppgee/files/criterios_mestrado_PPGEE.pdf); 
 Uma folha A4, datada e assinada pelo candidato, contendo título e resumo da 
proposta de projeto de dissertação que pretende desenvolver. É recomendável, 
mas  não  obrigatório,  discutir  a  proposta  com um professor  credenciado  no 
programa (vide Tabela 1 para verificar professores com vagas disponíveis para 
Edital 2016/1). 
 Cópia impressa do formulário de inscrição “on line” preenchido e assinado pelo 
candidato (http://www.eletrica.ufpr.br/ppgee/formulario.htm). 
___________________, ____ de _______________ de ______ 
 
 
 
_________________________ 
Assinatura do Candidato 


