
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO  

INGRESSO PÓS-GRADUAÇÃO 

PROPEX – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO,  

EXTENSÃO E CULTURA 

DPG – DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Código de Pessoa (a ser preenchido pela FURB):  

Nome: 
   

Sexo: M F 

RG: 
  

CPF: 
   

E-mail: 
  

Data Nascimento: / / 

Endereço: 
  

Nº: 
  

Complemento: 
  

CEP: 
  

Bairro: 
 

Cidade: UF: 
  

Telefone Fixo: ( ) Celular: ( ) 
   

 
Data:  /  /   

 

 
 

Assinatura 

INSTRUÇÕES (IMPORTANTE) 

• Entregar esta ficha preenchida (sem rasuras) e demais documentos previstos no item 2 (INSCRIÇÕES) do edital que 

regulamenta o processo. 

• O candidato está ciente de que, ao assinar esta ficha de inscrição, conhece e concorda com os termos do edital  que 

regulamenta o processo. 

ESCOLHAS DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

O candidato deverá indicar suas primeira e segunda opções de cursos de pós-graduação stricto sensu, de acordo 

com os programas que têm oferta de vagas descritos no Quadro 1. 

PRIMEIRA OPÇÃO DE CURSO: 

SEGUNDA OPÇÃO DE CURSO: 

 

 

Quadro 1 - Relação de Programas de Pós-Graduação 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO Mais informações 

Educação www.furb.br/ppge 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática www.furb.br/ppgecm 

Biodiversidade www.furb.br/ppgbio 

Desenvolvimento Regional www.furb.br/ppgdr 

Engenharia Florestal www.furb.br/ppgef 

Engenharia Ambiental www.furb.br/ppgea 

Engenharia Elétrica www.furb.br/ppgee 

Saúde Coletiva www.furb.br/ppgsc 

Química www.furb.br/ppgq 

Ciências Contábeis www.furb.br/ppgcc 

Administração www.furb.br/ppgad 
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ANEXO II – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DAS LIDERANÇAS 

 
 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DAS LIDERANÇAS 

PROPEX – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, 

EXTENSÃO E CULTURA  

DPG – DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Nós, abaixo assinados, residentes na Terra Indígena __________________________, localizada no 

Município de ______________________, UF ______, para fins de inscrição no Edital Nº 02/2020, de 

ingresso de indígenas na pós-graduação da Universidade Regional de Blumenau, declaramos que o 

(a) candidato (a) __________________________________________________________________ 

______________, portador da Cédula de Identidade Nº__________________, UF _____, e inscrito 

no CPF nº ___________________ nascido (a) em _____/_____/_____, pertence ao povo indígena 

____________________________ e reside na Terra Indígena _______________________________.  

             Por ser verdade assinamos o presente documento. 

 

_________________, _____ de _____________ de 2020. 
                                                                                         

Cidade                     Dia                      Mês 

 
_____________________________________ 

Assinatura da Liderança (cacique) Indígena 

Presidente 

 

_____________________________________ 

Nome legível 

 

_____________________________________ 

Nº da Cédula de Identidade 

 

 
  

_____________________________________ 

Assinatura da Liderança (cacique) Indígena 

Regional 

 

_____________________________________ 

Nome legível 

 

_____________________________________ 

Nº da Cédula de Identidade 

 

 
 

_____________________________________ 

Assinatura da Liderança (cacique) Indígena 

Regional 

 

_____________________________________ 

Nome legível 

 

_____________________________________ 

Nº da Cédula de Identidade 



 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI) 

 
 

DECLARAÇÃO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI) 

PROPEX – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, 

EXTENSÃO E CULTURA  

DPG – DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

A Fundação Nacional do Índio – FUNAI, na sua missão institucional de promover e defender os 

direitos indígenas, nos termos do que dispõe a Lei Nº 5.371/1967, declara para fins de inscrição no 

Edital Nº 02/2020, de ingresso de indígenas na pós-graduação da Universidade Regional de 

Blumenau, que o (a) candidato (a) ________________________________________________ 

________________________________________________ reside na Terra Indígena 

____________________________________,  aldeia __________________________, localizada 

no Município de _________________________ UF ______. 

 

_________________, _____ de _____________ de 2020. 

                                                                  Cidade                     Dia                      Mês 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do(a) servidor(a) da FUNAI, com indicação de cargo e matrícula (ou carimbo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV – AUTODECLARAÇÃO 

 

 

AUTODECLARAÇÃO 

PROPEX – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, 

EXTENSÃO E CULTURA  

DPG – DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Eu, ____________________________________________________________________________, 

de Nacionalidade _____________________________, nascido (a) em ___/___/______, no 

Município de ____________________________ UF ______,  Estado Civil ___________________,  

residente da Terra Indígena _________________________,  Aldeia _________________________,  

localizada no Munícipio de ________________________ portador da Cédula de Identidade 

Nº_________________, UF ____ e inscrito no CPF nº ______________________, declaro, para 

fins de inscrição no Edital Nº 02/2020, de ingresso de indígenas na pós-graduação da Universidade 

Regional de Blumenau, sob as penas da lei, que sou indígena.  

 

Estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no Código 

Penal1 e às demais cominações legais aplicáveis. 

 

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 

 

_________________, _____ de _____________ de 2020. 
                                                                Cidade                     Dia                      Mês 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do candidato(a) 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do pai ou responsável, no caso de candidato(a) menor de idade 

 

 

 

                                                 
1 Código Penal - Estelionato: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo 

ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de 1 

(um) a 5 (cinco) anos, e multa.  

Falsidade Ideológica: Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar direito, 

criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de um a cinco anos, e multa, 

se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 



 

ANEXO V – MODELO DE MEMORIAL 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PROPEX – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, 

EXTENSÃO E CULTURA  

DPG – DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

O Memorial Descritivo é uma autobiografia que descreve, analisa e critica acontecimentos sobre 

a trajetória acadêmico-profissional, intelectual e artístico do candidato, avaliando cada etapa de 

sua experiência. 

O texto deve ser redigido na primeira pessoa do singular, o que possibilita ao candidato enfatizar 

o mérito de suas realizações.  

Sugestão de Estrutura do Memorial 

 

1. Capa 

a) Nome do candidato 

b) Título (MEMORIAL DESCRITIVO) 

c) Local 

d) Ano 

 

2. Informações pessoais e motivação para ingressar no Mestrado 

Em um texto descritivo contar um pouco sobre sua história, onde e quando nasceu e 

cresceu, onde mora atualmente, quais seus principais interesses, o que mais gosta de fazer nos 

momentos de lazer, que sonhos têm para o futuro, em que gostaria de atuar profissionalmente. 

Relate como é sua relação dentro da terra indígena, se já participou/desenvolveu projetos 

– conte quais e como foi e se já exerceu ou exerce alguma função específica dentro da TII. Relate 

sobre seus planos de atuação profissional no futuro e se tem em mente desenvolver projetos 

voltados para a terra indígena e quais seriam. 

Conte também o que motiva você a ingressar no mestrado e que tema gostaria de 

aprofundar/pesquisar. 

 

3. Formação Acadêmica 

Você pode fazer em tópicos ou de forma descritiva. Escolha o que melhor se adapta ao seu 

estilo. Na descrição, mencionar: 

*Ensino Médio: 

a) Instituição: 

b) Ano de Conclusão: 

c) Relate como foi sua experiência no Ensino Médio, quais áreas você tinha maior afinidade e 

facilidade e quais tinha maior dificuldade. Quanto tempo levou para concluir e quais experiências 

positivas e quais experiências negativas você teve com a escola nesse período. 

* Graduação: 

a) Curso:  

b) Instituição:  

c) Ano de Conclusão: 

d) Relate como foi sua experiência na Graduação e por que escolheu esse curso. Quais matérias 

você tinha maior afinidade e facilidade e quais tinha maior dificuldade. Quanto tempo levou para 

concluir e quais experiências positivas e quais experiências negativas você teve com educação 

superior. 

 



 

* Segunda Graduação: 

a) Curso:  

b) Instituição:  

c) Ano de Conclusão:  

d) Caso tenha feito a segunda graduação, relate como foi essa experiência e por que buscou outra 

graduação. Quais matérias você tinha maior afinidade e facilidade e quais tinha maior dificuldade. 

Quanto tempo levou para concluir e quais experiências positivas e quais experiências negativas 

você teve com educação superior. 

 

* Pós-graduação Lato Sensu2:  

a) Curso:  

b) Instituição:  

c) Ano de Conclusão:  

d) Relate como foi sua experiência no curso de especialização e o que motivou você a fazer essa 

escolha. Quanto tempo levou para concluir e quais experiências positivas e quais experiências 

negativas você teve com a especialização. 

 

4. Atuação Profissional 

Descrever sua trajetória de atuação profissional – função, período, local, atribuições. 

Pontos positivos e negativos entre outras informações que considerar necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Se o candidato cursou a segunda Pós-Graduação Latu Sensu, deverá descrevê-la na sequência da primeira, 

respeitando as orientações desta. 



 

ANEXO VI– PONTUAÇÃO PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

PONTUAÇÃO PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
PROPEX – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, 

EXTENSÃO E CULTURA  

DPG – DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

 

 

 

   

Desempenho Acadêmico Descrição Intervalo Pesos

Média da Graduação

Média Final do curso de graduação ou média 

até o semestre anterior a seleção 0-10 20%

Atividades Acadêmicas

Participação em eventos Semanas acadêmicas, simpósio, Congressos 0-10 10%

Iniciação Científica Bolsista em projeto de pesquisa ou extensão 0-5 10%

Monitoria Monitoria em disciplinas de graduação 0-5 10%

Estágio interno não-obrigatório Estagiário em laboratório de IES e/ou 0-5 10%

Produção Científica

Artigo qualificado Artigo publicado em periódico qualificado na 0-5 20%

Livro ou capítulo de livro Livro ou capítulo de livro publicado 0-3 10%

Resumo em Anais de Evento Resumo publicado em Anais de eventos 0-10 10%


