
Dúvidas frequentes 

Duvidas frequentes sobre a seleção para o Mestrado Profissional em Formação de Professores e 

Práticas Interdisciplinares, Campus Petrolina. 

 

1. Qual o período de inscrição para seleção de Mestrado Acadêmico e Doutorado? 

      O período de inscrição vai de 01 de fevereiro a 4 de março de 2016.  

 

2. Qual a frequência das disciplinas? 

          As disciplinas são semanais. 

 

3. Quais os documentos necessários? 

 Ficha de inscrição preenchida conforme o Anexo 1 deste Edital; Comprovante de pagamento; 

Uma foto 3 X 4 recente; Curriculum vitae, modelo Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/), 

completo, atualizado nos últimos 6 (seis) meses e comprovado;  

Cópia autenticada dos seguintes documentos: 

a) diploma, certidão ou certificado de conclusão do curso de graduação emitido por Instituição de 

Ensino Superior (IES) devidamente credenciada e reconhecida pelo Ministério da Educação ou 

Conselho Estadual de Educação. Aceitar-se-á, para fins de inscrição, declaração da Secretaria 

Acadêmica do respectivo curso atestando que o/a candidato/está devidamente matriculado no 

último período do curso em 2016.1. Caso o/a candidato/a seja aprovado/a no processo seletivo, 

deverá no ato da matrícula substituir esta declaração pelo diploma ou certificado de conclusão. Os 

diplomas obtidos no exterior deverão ter sido validados por universidade brasileira ou ter visto 

consular. 

b) histórico acadêmico de graduação oficial emitido pela Secretaria Acadêmica e/ou órgão 

equivalente; 

c) declaração atualizada que comprove exercício em atividades do magistério; 

d) RG, CPF, título de eleitor e comprovante da última eleição, certidão de casamento ou de 

separação legal, comprovante de quitação do serviço militar pra candidatos do sexo masculino, 

passaporte no caso de ser estrangeiro; 

O Edital de seleção contém todas as informações necessárias para a inscrição. 



  

4. Como devo escolher a o orientador para o qual me candidatar? 

  

 Você deve buscar o currículo dos professores, observando qual deles trabalha com a temática de 

seu interesse, e então escolher o orientador e a linha de pesquisa da qual ele faz parte. 

  

5. Quais os pré-requisitos para candidatar-se para a seleção? 

Ser professor e estar em atuação em instituições públicas ou privadas. 

   

  

  6. É preciso um contato prévio com os orientadores? 

O contato prévio com os orientadores não é obrigatório. Entretanto, conhecer a disponibilidade do 

orientador em trabalhar com algum tema específico ou outras informações que possam auxiliar o 

candidato na identificação do orientador mais adequado para seu trabalho. O candidato deve ter 

claro que esse contato não representa qualquer garantia no processo seletivo. O Programa não 

solicita – e não usa o sistema de carta de aceite prévio de orientador 

  

  7. É necessária a proficiência em língua estrangeira para a seleção? 

 Não. O mestrando pode apresentar o certificado de proficiência ao longo do curso, antes da 

qualificação. 

 

  

 

 


