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FORMULÁRIO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATO AO DOUTORADO 
 

        

Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Paulo Henrique Silva Marques de Azevedo 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano e 
Reabilitação 
 
 
Estamos encaminhando a V.Sª à sugestão de composição da Banca Examinadora para 

Seleção de candidato (a) ao Doutorado.  

 

A banca será realizada em  /  /  , às xx horas.  

 

Dados do aluno 

        

Nome do (a) Candidato (a)  

Nome do (a) Orientador (a)  

Número e ano de protocolo de 
aprovação no CEP  

Título do projeto 
 
 
 

        

Banca Examinadora         

        

Presidente (orientador)   

Nome   

Título  

Cargo  

Departamento  

Instituição  

        

1º Titular  

Nome   

Título  

Cargo  

Departamento  

Instituição  

        

2º Titular  

Nome   

Título  

Cargo  

Departamento  

Instituição  
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Declaro que orientarei o(a) referido(a) candidato(a) caso seja aprovado (a) pela banca examinadora. 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr.  
Nome e Assinatura (original) do Orientador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informações Gerais 
 
A banca avaliadora será composta de um membro interno e outro externo ao PPGCMHR. A banca será 
indicada pelo possível orientador, o qual também será responsável pela data e local da apresentação e 
arguição do projeto de pesquisa. 
 
 As solicitações de inscrição no processo seletivo deverão ser encaminhadas à Sra. Alessandra Dias 
(secretária do programa), através do e-mail: alessandra.dias@unifesp.br  
 

Admitir-se-á as inscrições realizadas somente via e-mail, a partir do envio de todos os 

documentos abaixo solicitados no formato digital: 

1. Aceite do possível orientador manifestado através de carta à coordenação do 

PPGCMHR; 

2. Comprovante de publicação/aceite de pelo menos um artigo publicado em periódico 

classificado no extrato B2 ou superior (Qualis área 21 vigente) como primeiro autor; 

3. Artigo da dissertação de mestrado submetido para publicação, ou publicado em 

periódico classificado no extrato B2 ou superior (Qualis área 21 vigente); 

4. Projeto de pesquisa submetido ao comitê de ética em pesquisa; 

5. Entrega do projeto de pesquisa que será avaliado quanto ao mérito científico e 

aderência ao programa, área de concentração e linha de pesquisa; 

6. Comprovante do Exame de Proficiência em língua estrangeira (inglês) em uma das 

opções abaixo com data máxima de 3 anos anterior ao pedido de ingresso no 

doutorado - Requisito mínimo: 

Itp-Toefl – 470 pontos 

Toefl-ibt – 52 pontos 

Ielts – 4 pontos 

Toeic – 450 pontos 

TEAP – 60 pontos 

Cultura Inglesa – Prova específica para a UNIFESP. 

7. Curriculum Lattes atualizado (6 meses). 

 
- O aluno deverá entregar as vias do projeto aos membros da banca que serão convidados; 
- O prazo de validade do processo de seleção é de 6 meses, entre o exame e a matrícula; 

 
- Para a matrícula: 
Após aprovação do candidato, o orientador deverá enviar email à alessandra.dias@unifesp.br, 
autorizando a matrícula. Em seguida, a secretaria encaminhará um email ao aluno sobre os 
procedimentos para efetivá-la. 
A solicitação de matrícula deverá ser acompanhada do comprovante de submissão do projeto ao Comitê 
de Ética em Pesquisa da UNIFESP e dos documentos: RG, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, 
Título de Eleitor, Certidão Militar, Currículo lattes atualizado, Diploma (frente e verso) e Histórico da 
Graduação. 
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