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DADOS PESSOAIS: 

Nome Completo:  
Data de Nascimento:  Naturalidade:  
Estado Civil:  Identidade:  
Data de Expedição:  Órgão Expedidor:  
CPF  Nacionalidade:  
Reservista  Título Eleitoral:  
Zona Eleitoral  Seção  
Endereço  
Bairro  Cidade:  
Estado  CEP:  
Telefone fixo  Celular:  
E-mail  
 
 
 
Solicito matrícula na seguinte disciplina para o semestre 2011.2 

Código Disciplina Horário (Dia/hora) Créditos 

PPGS  
 

    04 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Aluno. 

 

Recebido em:           /       / 2011.2 

 

______________________________________________ 

Ciente de Recebimento do Funcionário ou bolsista. 

 

 

Obs: Todos os campos deverão está preenchidos corretamente, sob pena de não realização da matrícula.    

 

 
CANDIDATURA E REQUERIMENTO DE MATRÍCULA - ALUNO ESPECIAL      

Período: 2011.2 
 

 Nº MATRÍCULA: 
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A inscrição de Aluno Especial (só poderá cursar e se inscrever em uma única disciplina 

ELETIVA, conforme Oferta Acadêmica 2011.2), será feita mediante requerimento através do 
preenchimento e entrega do formulário próprio, que se encontra disponível na Secretaria (de 15 de 
agosto a 17 de agosto de 2011, das 14hs às 17hs), na Secretaria do Curso de 
Mestrado/Programa de Pós-Graduação em Sociologia ou na homepage 
http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ics/pos-graduacao conforme disponibilidade do provedor 
institucional de internet, assinado pelo candidato ou por seu representante legal, acompanhado 
dos seguintes documentos: 
  
            I - Cópia (UMA DE CADA) dos documentos pessoais: carteira de identidade; CPF; título de 
eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, no caso de brasileiros; para os homens, 
comprovante das obrigações militares; e passaporte e visto de permanência no caso de candidatos 
estrangeiros; 
            II - Cópias autenticadas do Diploma ou Certidão de Conclusão de Curso de Graduação, 
emitidos pela Instituição onde o título foi obtido; 
           III - Cópia autenticada do Histórico Escolar da Graduação, comprovando coeficiente de 
rendimento global igual ou maior que 7,0; 
           IV  - Cópia do Curriculum Lattes devidamente comprovado, devendo ser preenchido 
segundo formulário constante na homepage do CNPq (http://www.cnpq.br). O Curriculum Lattes, o 
Histórico Escolar serão itens de avaliação nesta candidatura; 
           V  - Uma foto 3x4. 
           VI - Uma carta de intenção direcionada ao professor da disciplina, escrita a próprio punho, 
especificando as razões de querer cursar a disciplina eletiva escolhida. 
 

O resultado da seleção será divulgado até o dia 19/08/2011 no quadro de avisos da 
Secretaria do PPGS e/ou pela homepage http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ics/pos-
graduacao, conforme disponibilidade do provedor institucional de internet e o início das aulas será 
dia 22/08/2011, conforme a oferta acadêmica 2011.2. Quanto ao número de vagas dependerá da 
demanda interna (matrícula dos alunos regulares), e os critérios da seleção das vagas 
remanescentes caberão aos professores das disciplinas avaliarem o curriculum lattes e a carta de 
intenção. 
 

 

 

 

Maceió, 05 de agosto de 2011. 

         
 
 

 
 
 

Breitner Luiz Tavares 
Coordenador do Programa de 

Pós-Graduação em Sociologia/UFAL 
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