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I. INSCRIÇÃO 
 
3. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
1) Formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado, sem abreviaturas, 

disponível apenas durante o período de inscrição no link: 
https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-unicamp/pos-graduacao 

2) 01 cópias (uma simples) do diploma do Curso de Graduação registrado no MEC 
(frente e verso) ou do Certificado de Conclusão do Curso de Graduação (só serão 
aceitos diplomas devidamente registrados e com validade nacional) 

3) 01 cópia simples, do Histórico Escolar do Curso de Graduação. Os candidatos ao 
Doutorado devem juntar uma cópia simples do histórico escolar do mestrado.  

4) 01 cópia do projeto de pesquisa (encadernado com até 30 páginas), vinculado a uma 
das Linhas de Pesquisa do Programa, contendo: título, resumo com até 250 palavras, 
03 palavras-chave, Introdução, Quadro teórico de referência. Objetivos, Material e 
Método, Referências bibliográficas, Cronograma de atividades. 

5) 01 cópia do Curriculum Vitae (modelo CNPq/ Plataforma Lattes - 
http://lattes.cnpq.br), completo e atualizado acompanhado de cópias dos 
documentos ou certificados que comprovem as informações contidas no referido 
currículo, inclusive publicações, caso o candidato as tenha. Os documentos deverão 
ser ordenados de acordo com a sequência do Curriculum Vitae e não precisam ser 
autenticados. Não serão aceitos outros tipos de Curriculum Vitae. 

6) 01 cópia do Termo de Informação e Responsabilidade sobre vacinas devidamente 
assinado pelo candidato. (Formulário disponível em 
www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios) 

7) 01 cópia simples da carteira de vacinação – quando não possuir o documento, justificar a 
ausência; 

8) 01 cópia simples do comprovante de Proficiência em Língua Inglesa: Serão aceitos 
certificados do TEAP (Test of English for Academic Purposes - www.teseprime.org), com 
escore mínimo de 70; ou TOEFL: escore mínimo de 213 pontos para o Computer-Based-
Test (CBT) ou 550 pontos para o Paper-Based-Test (PBT) ou 80 pontos para o Internet-
Based-Test (IBT); ou IELTS: escore 5,0 (comprovante + tradução juramentada); Para 
o Doutorado será aceita a Proficiência em Inglês efetuada durante o Mestrado, 
desde que atenda aos critérios especificados no item anterior 

9) 01 cópia preenchida da Relação de Documentos Entregues Anexo V. 
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