Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Música
Programa de Pós-Graduação em Música

Seleção 2019 (mestrado e doutorado)
Formulário de inscrição
Edital Regular
1. DADOS PESSOAIS:
Nome:
CPF:

RG ou Passaporte:

Título de eleitor:

Zona:

Seção:

Documento militar:
Data e local de nascimento:
Endereço Completo: Rua/Av.:
Bairro:

Cidade/UF:

CEP:

E-mail:

Telefone residencial:

Celular:

2. DADOS DE SELEÇÃO:
Nível: (

) mestrado

Tipo de vaga: (

(

) doutorado

) ampla concorrência

Linha de Pesquisa: (

(

) autodeclarados negros

) Educação Musical

(
(

) Música e Cultura
) Performance Musical (instrumento: ________________________________)

(

) Processos Analíticos e Criativos

(

) Sonologia

Orientador pretendido:
(até 02 opções)

Título do Projeto de Pesquisa:
Comprovação de proficiência em língua estrangeira:
( ) inglês
( ) espanhol
( ) francês
( ) italiano

(

) alemão

Obs.: Os candidatos estrangeiros, aprovados e classificados, deverão comprovar proficiência em língua
portuguesa no prazo máximo de 12 meses (mestrado) ou 24 meses (doutorado).

→ Apenas para os candidatos (residentes no exterior) que forem realizar a Prova 01
(exame escrito) à distância:
Dados do Professor Aplicador:
Nome do Professor:
E-mail e telefone:
Instituição em que atua:
Local em que a prova será aplicada:
Idioma em que deseja realizar a Prova 01: (

) inglês

(

) espanhol

(

) português
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→ Apenas para os candidatos (estrangeiros ou brasileiros residentes fora do estado de
Minas Gerais, ou com necessidades especiais) que forem realizar a Prova 02 à distância
(por videoconferência):
Nome do aplicativo/endereço eletrônico:

3. FORMAÇÃO ACADÊMICA:
Curso de Graduação:
modalidade: (

) bacharelado

(

) licenciatura

Instituição:

Ano de conclusão:

Curso de Pós-Graduação:
modalidade: (
Instituição:

) Lato Sensu

(

) Stricto Sensu
Ano de conclusão:

_____________________________________________________________

local e data

_____________________________________________________________

Assinatura do(a) candidato(a)
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