ANEXO I – Ficha de Inscrição
AO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA

Eu, (nome por extenso) ___________________________________________________________________________,
graduado(a) em (curso) _______________________________________________________________________________ pela
(faculdade/instituição)___________________________________________________________________, ciente dos termos dos
termos deste Edital, venho respeitosamente requerer minha inscrição para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica, nível de mestrado, na linha de pesquisa:

( ) Caracterização dos Materiais Aplicados em Mecânica
( ) Dinâmica de Sistemas Mecânicos

Nestes termos,
Peço deferimento

Cornélio Procópio, ____ de ______________________ de 20__

____________________________________________________
Assinatura do candidato

Para uso exclusivo da Secretaria do PPGEM

Recebido por: ________________________________________________ Data: ___________
( ) Cópia do RG.
( ) Cópia do CPF ou cópia de documento de identidade
oficial com foto e número do CPF.
( ) Cópia do Histórico da Graduação.
( ) Cópia do Diploma de Graduação.
( ) Declaração de Provável Conclusão
( ) Cópia do certificado de reservista militar.
( ) Requerimento de inscrição (Anexo I deste edital).

( ) Cópia do Passaporte (se estrangeiro).
( ) Anexo III deste edital documentado.
( ) Carta de recomendação (2 cartas).
( ) Declaração de relação ou vínculos.

DECLARAÇÃO DE RELAÇÕES OU VÍNCULOS ENTRE CANDIDATO(A) E DOCENTE DO PPGEM
Edital 02/2020

PPGEM

DECLARAÇÃO
Declaro para fins de inscrição no processo de seleção para ingresso Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Mecânica (PPGEM) da UTFPR – Cornélio Procópio que, em relação aos docentes do
curso, possuo ou não relações ou vínculos conforme descritos abaixo. Escolha uma das duas opções para
cada docente.
Tipos de relações ou vínculos entre candidato e docente do PPGEM:
i.

Docente seja ou tenha sido cônjuge ou companheiro do candidato, mesmo que separado ou
divorciado judicialmente;

ii.

Docente seja ascendente ou descendente do candidato ou colateral até o terceiro grau, seja o
parentesco por consanguinidade ou afinidade;

iii.

Docente tenha grau de amizade ou inimizade notória com o candidato ou com os respectivos
cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos e afins até terceiro grau, que possa causar
constrangimento no processo seletivo;

iv.

Docente seja sócio da mesma sociedade empresarial do candidato;

v.

Docente que esteja litigando judicial ou administrativamente com o candidato ou respectivo cônjuge
ou companheiro;

Possui vínculo?
Docentes do PPGEM-CP
NÃO
Adailton Silva Borges
Edson Hideki Koroishi
Fabian Andres Lara Molina
Fernando José Antônio
Janaína Fracaro de Souza Gonçalves
Joao Roberto Sartori Moreno
Márcio Mendonça
Paulo Cezar Tulio
Ricardo Augusto Mascarello Gotardo
Rodrigo Henrique Cunha Palacios

SIM (apontar o tipo de vínculo)

Rodrigo Henriques Lopes Da Silva
Romeu Rony Cavalcante Da Costa
Tiago Debarba
Vagner Alexandre Rigo
Yuri Vinicius Bruschi De Santana

Declaro ser responsável pelas informações contidas nesta declaração e estar ciente de que não
serão permitidas alterações posteriores a sua emissão.

Cornélio Procópio, ____ / ____ /20__

_________________________________________
Assinatura do candidato

