FACULDADE DE DIREITO MILTON CAMPOS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - MESTRADO EM DIREITO NAS RELAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS,
RECOMENDADO PELA CAPES

FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO 2017/2
Período de Inscrição: 27/04/2017 a 19/06/2017 - (exceto sábados e domingos)
1ª via da secretaria

NOME: ____________________________________________________________________________
DADOS PESSOAIS

CI: _____________________ ÓRGÃO: ______________________ DATA: _____________
CARTEIRA DA ORDEM ________________________CPF: __________________________________
INSTITUIÇÃO ONDE GRADUOU_______________________________________________ ANO_________
ENDEREÇO RESIDENCIAL

RUA/AV: _____________________________________________________________________ Nº ___________ AP: ______
BAIRRO: ___________________________________________________CIDADE: __________________________________
ESTADO: ________________________ CEP: ___________________________
TEL RES: ____________________________ TEL COM:___________________ CELULAR:___________________________
E-MAIL: ______________________________________________________________________________________________
INFORMAÇÕES PARA SELEÇÃO
LINHA DE PESQUISA:
(

) LINHA 1: O DIREITO EMPRESARIAL NA ORDEM ECONÔMICA BRASILEIRA

(

) LINHA 2: RELAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS, ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS

LÍNGUA ESTRANGEIRA (

) INGLÊS

(

) ESPANHOL

(

) FRANCÊS

(

) ITALIANO

DOCUMENTAÇÃO:
( ) Formulário de inscrição preenchido e assinado;
( ) Cópia autenticada do diploma de graduação ou documento equivalente;
( ) Cópia histórico escolar da graduação;
( ) Duas fotos 3x4;
( ) Cópia autenticada do CPF;
( ) Cópia autenticada do RG;
( ) Cópia autenticada do título de eleitor;
( ) Cópia autenticada da certidão de casamento ou nascimento;
( ) Cópia autenticada do certificado de reservista para candidato do sexo masculino;
( ) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$150,00, a ser efetuado na tesouraria da Faculdade no ato
da inscrição;
( ) Três cópias do plano de pesquisa, de 10 a 15 páginas, no formato da ABNT, encadernado em espiral;
( ) Três cópias do currículo na plataforma Lattes (com as devidas comprovações – não precisa ser autenticado), que deve
ser encadernado junto com o plano de pesquisa, após a referência bibliográfica.
Declaro ter lido o edital do processo seletivo 2017/1, estou ciente das exigências para a seleção e das regras de
funcionamento do curso, bem como as exigências para titulação e informo ter disponibilidade para cursar na integralidade o
Mestrado, nos horários e dias ofertados pela Instituição.
Nova Lima, _______/__________/2017
_________________________________
Candidato(a)

_________________________________
Visto da Funcionária da Secretaria de Pós-Graduação
Processo Seletivo: 21 e 22 de junho de 2017 / Horário: a partir das 09h/ Local: Rua Oscar Niemayer, 61, Nova Lima.
Linha 1: 21/06/2017
Linha 2: 22/06/2017
A escala para as provas será divulgado no site até dia 20/06/2017 até às 22h.

