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INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

NÍVEL DE DOUTORADO E MESTRADO 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Documentos obrigatórios para todos os candidatos: (formato digital em arquivo PDF 

legível, menos para planilha de avaliação) 

1. Documento de identificação com foto (exemplo: RG, CPF, CNH, Passaporte, etc); 

2. Comprovante de titulação para ingresso no MESTRADO:  

2.1 Diploma de Graduação ou Curso Superior ou, na ausência deste, o Certificado de 

Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada IES ou Atestado 

de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso; 

3. Comprovante de titulação para ingresso no DOUTORADO:  

3.1 Comprovante de titulação de Graduação: Diploma de Graduação ou Curso Superior.  

3.2 Diploma de mestrado ou, na ausência deste, cópia da ata de defesa de dissertação com 

a situação de aprovado ou Atestado de Conclusão emitido pela coordenação do seu 

respectivo curso com previsão da data da defesa da dissertação. 

4. Curriculum Vitae: Currículo no formato Lattes para pesquisadores brasileiros ou no 

formato indicado pela Portaria nº. 086, de 03 de julho de 2013 da CAPES, para 

pesquisadores estrangeiros. 

5. Planilhas de avaliação: preencher o arquivo "Seleção PPGQ-UFSM.xlsx" que está 

disponível no site do PPGQ-UFSM (https://www.ufsm.br/ppgq), em Menu > Seleção > Edital 

de Seleção, o qual contém as Tabelas 1 e 2 (ANEXO 1 deste edital específico). O arquivo 



"Seleção PPGQ-UFSM.xlsx" contendo as Tabelas 1 e 2 deve ser anexado no sistema de 

inscrição da UFSM, na aba arquivos. As cópias (formato PDF) de todos os comprovantes 

dos títulos apresentados para pontuação das Tabelas 1 e 2 (ANEXO 1), devidamente 

identificados, devem ser anexadas ao sistema de inscrição da UFSM (aba arquivos). A 

pontuação será considerada apenas mediante a comprovação. 

 

Orientação para identificação dos documentos comprobatórios das Tabelas 1 e 2: 

Documento de identificação (anexar os arquivos, em pdf, devidamente identificados, ex: 

RG, ou CNH ou passaporte) 

Comprovantes de titulação (anexar os arquivos, em pdf, devidamente identificados, ex: 

diploma_mestrado, atestado_conclusao) 

Curriculum Vitae (anexar o arquivo, em pdf, devidamente identificado) 

Comprovantes da produção científica (anexar os arquivos, em pdf, devidamente 

identificados, ex: 1.1_inserir parte do título do artigo ou nome da revista; 

1.13_poster_SBQ2017, 1.18_minicursoENQA2018, etc). 

Comprovantes da atuação profissional (anexar os arquivos, em pdf, devidamente 

identificados, ex: 2.2_iniciacaocientifica, etc). 

 


