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Lista de documentos solicitados na Inscrição para a Pós-Graduação

O envio dos documentos digitalizados no formulário de inscrição necessariamente devem 
estar no formato PDF. 

Observação:  O  tamanho  máximo  permitido  para  cada  arquivo  digitalizado  (no 
formato PDF) é de 3M (3 megabytes).

O único documento digitalizado da lista que  é obrigatório  para realizar a inscrição é o 
Histórico (graduação,  mestrado se houver).  No(s)  Histórico(s)  encaminhado(s)  devem constar 
todas as  reprovações e  trancamentos  de  matrícula  (Caso  haja  reprovações a  Declaração  de 
Reprovações  passa  a  ser  obrigatória  também  -  assinada  pelo  candidato  atestando  que  os 
Históricos escolares encaminhados mostram todas as reprovações e trancamento de matrícula).

O formulário para a inscrição no processo seletivo da Pós-Graduação do IFGW é extenso. 
Só inicie o processo após ter os documentos necessários digitalizados no formato PDF. Após 
enviar sua inscrição será apresentado um PDF com os dados que submeteu e você receberá um 
e-mail confirmando sua inscrição.

Segue abaixo a lista de documentos solicitados na Inscrição para a Pós-Graduação do 
IFGW.  

 CPF ou Passaporte 

 Diploma ou Certificado de Conclusão da Graduação (somente na inscrição, pode ser 
substituído por uma declaração de possível conclusão do curso emitida pela 
Coordenadoria de Graduação).

 Histórico da Graduação com CR e/ou média final (obrigatório)

 Diploma ou Certificado de Conclusão do Mestrado (caso tenha)

 Histórico do Mestrado com CR e/ou média final (caso tenha)

 Declaração de Reprovações (pode ser manuscrita e não existe um modelo definido).

 Certificados de Idiomas – caso tenha mais que um, devem ser digitalizados em um único 
arquivo PDF.

 Carta de interesse do candidato (motivação de ingresso no curso)

 Resultado no GRE Physics Test e/ou outros exames internacionalmente reconhecidos - 
caso tenha mais que um, devem ser digitalizados em um único arquivo PDF.

 Curriculum Vitae/Lattes atualizado.
























