
CALENDÁRIO 

Inscrições: 08/09 a 17/10/2008 na Secretaria do PPGCTS 

                  Postagem  via Sedex: até 04/10/2008 

Deferimento das inscrições: 24/10/2008 

Divulgação dos projetos aprovados: 03/11/2008 

Provas Escritas: 17/11/2008 

- Exame de Proficiência em inglês: 8:30 às 11:00 horas 

- Prova escrita de conhecimentos gerais e específicos: 14:30 às 18:30 horas 

Argüição Oral dos Projetos: 20 e 21/11/2008 

Divulgação dos candidatos aprovados: 25/11/2008 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 (vide procedimentos para pagamento no edital) 

DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

 

1. Ficha de inscrição (disponível na Secretaria e no site do PPGCTS), com indicação de 

orientador 

2. Uma foto 3 x 4 

3. Uma cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Graduação 

4. Uma cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação  

5. Uma cópia do RG e do CPF (folha inteira) 

6. Três cópias do Curriculum Vitae (Modelo Curriculum Lattes)  

7. Três cópias em papel de um projeto de pesquisa na área (modelo disponível na 

secretaria e no site PPGTCTS). 

8. Um disquete ou CD contendo uma cópia do projeto de pesquisa 

9. Comprovante de pagamento da taxa de Inscrição 

PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO 

 

1ª ETAPA: Pré-Seleção (Eliminatória) 

Análise da documentação, do projeto de pesquisa e da possibilidade de orientação pelo 

corpo docente do Programa. 

2ª ETAPA: Provas Escritas (Eliminatórias) 

Exame de Proficiência em Inglês (Eliminatório) – Serão dispensados os candidatos que 

comprovem proficiência  (TOEFL, Michigan e Cambridge, TEAP e WAP), por meio de 

certificado reconhecido por instituições competentes e  expedido, no máximo, há 2 

(dois) anos antes da data da prova 

Prova de Conhecimentos Gerais e Específicos (Eliminatória) - será realizada com base 

na Bibliografia indicada, acessível  na Secretaria e no site do PPGCTS. 

3ª ETAPA: Argüição Oral dos Projetos (Eliminatória)  

Serão abordados aspectos relacionados ao projeto de pesquisa e trajetória acadêmica e 

profissional do candidato. 

Veja também o edital e as diretrizes de seleção. 

 


