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MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA DE IMUNOBIOLÓGICOS 

 
ANEXO IV - LISTA DE CHECAGEM DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO 

(CONTROLE EXCLUSIVO DO CANDIDATO) 
 

Todos os documentos enviados deverão ser digitalizados, salvos na extensão .pdf e as 
cópias deverão estar legíveis, caso contrário a inscrição não será homologada.   

 
1 – Documentos a serem encaminhados no ato da inscrição: 

 
a. Formulário eletrônico de inscrição preenchido, assinado; 

b. Cópia legível do diploma de graduação (frente e verso) no formato A4 ou 
declaração de conclusão de curso, informando data de colação de grau já realizada 
ou declaração de previsão de conclusão do curso informando previsão de colação 
de grau, emitida pela Instituição do candidato; 

c. Cópia (frente e verso) do diploma revalidado por universidade brasileira (no caso 
de graduação realizada no exterior); 

d. Cópia (frente e verso) do documento de identificação que conste a naturalidade;  

e. Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do candidato, caso não conste no 
documento de identificação, dispensável no caso de estrangeiro não residente no 
Brasil.  

f. Cópia frente e verso da certidão de casamento caso haja mudança de nome.  

g. Cópia do comprovante de residência em que conste o nome do candidato. Quando 
não houver, apresentar comprovante de residência e um documento de registro 
digitalizado que prove parentesco do titular do comprovante com o candidato.  

h. Para candidatos concorrendo a vagas de Ações Afirmativas (vagas por cotas): 
ANEXO I – FORMULÁRIO - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA e Laudo Médico, e/ou 
ANEXO II – FORMULÁRIO – AUTODECLARAÇÃO.  

i. Declaração de Veracidade das Informações Prestadas (Anexo III).  

 

2 – Documento a ser encaminhado pelos(as) os(as) candidatos(as) após homologação das 
inscrições: 

a. Minuta de projeto baseado na linha de pesquisa do curso selecionada pelo 
candidato com no máximo quatro (04) páginas e um vídeo de até 5 minutos no 
formato .wmv ou .avi ou .mp4 no qual descreverá a sua motivação para cursar o 
MPTI e uma breve justificativa da escolha do projeto apresentado na fase 
eliminatória.   
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3 - Documentos a serem encaminhados pelos os(as) candidatos(as) aprovados(as) na 
etapa eliminatória: 

a. Carta de Apresentação do Candidato assinada. 

b. Carta de Recomendação do empregador, assinada, que deverá deixar claro que 
libera o colaborador para cursar o mestrado.  

c. No caso de colaboradores internos deverão encaminhar autorização do DEREH de 
acordo com o processo interno estabelecido para liberação de pós-graduação.  

d. Os candidatos sem vínculo empregatício deverão apresentar 2 cartas de indicação 
de professores que participaram efetivamente na formação do candidato.  

e. Histórico Escolar 

f. Currículo atualizado criado na Plataforma Lattes-CNPq, em que conste o endereço 
de acesso do currículo do candidato na página do CNPq (http://lattes.cnpq.br/) e 
seus respectivos comprovantes 

Notas importantes: 

1 - Todas as cópias dos documentos, em formato pdf, deverão ser encaminhadas para o 
e-mail mpti@bio.fiocruz.br.  

2 - A ausência de quaisquer dos documentos solicitados durante o período de inscrição 
implicará na não homologação da inscrição.  
3 – Todas as cópias deverão estar legíveis, caso contrário a inscrição não será 
homologada.   

 
 


