
 
 

EDITAL PROPPG 13/2021 – PPGER / UFSB 

Processo Seletivo para o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado 

Profissional em Ensino e Relações Étnico-Raciais, referente ao ano letivo de 2021 

 
DADOS PESSOAIS PARA CADASTRO DA MATRÍCULA 

 
Nº do CPF ___________________________ 
 
Nome: ________________________________________________________________________________________ __   

 

  Nome social (caso tenha): ___________________________________________________________________________ 

 

  E-mail: ________________________________________________________ 

 

  Nome da mãe: ___________________________________________________________________________ 

 

  Nome do pai: ____________________________________________________________________________ 

 

 Gênero:     (    ) Feminino     (    ) Masculino                       Data de Nascimento: ______ / ______ / ___________ 

 

Estado Civil:   (   ) Solteira/o       (   ) Casada/o       (   ) Divorciada/o       (   ) Viúva/o       (   ) Outros 
 

Raça:   (   ) Negra/o         (   ) Parda/o         (   ) Indígena         (   ) Branca/o         (   ) Amarela/o         (   ) Indefinida 
 

Escola em que concluiu o Ensino Médio: 

_________________________________________________________________________________________ 

   (    ) Escola pública         (    ) Escola privada                    Ano de conclusão do Ensino Médio: ___________          

 

Possui algum tipo de necessidade especial:   (    ) Sim – especifique: ________________________       (    ) Não       
 
* Tipo Sanguíneo: ____________        Fator RH   (    ) Negativo       (    ) Positivo     * informação não obrigatória     

 
Naturalidade:  País _____________    Estado __________________   Cidade: _________________________ 

 

Nº de RG ____________________ Órgão expedidor e UF: _______ /______   Data de expedição: ___ / ___ / ______  

 
Nº do título de eleitor: _____________________     Zona eleitoral: ________     Seção: ________     UF: _____ 

 

** Nº do certificado militar (reservista): ______________________ Data de expedição: ____ / ____ / ______ 

** Informação obrigatória apenas para estudantes do sexo masculino. 

 

*** Nº de passaporte: ___________________   RNE (Registro Nacional de Estrangeiro): _________________ 

*** Informações obrigatórias apenas para estudantes estrangeiros/as. 



 
 

Endereço:  CEP _________________   Logradouro (especifique se é rua, avenida, travessa, rodovia, loteamento, vila, 

quadra, praça, etc, e informe o nome do mesmo) __________________________________________________________   

   Nº da residência ______________               Bairro _________________________________________________   

  Complemento (exemplo: casa ou apartamento 01) _________________________________________________ 

  UF (Unidade da Federal – Estado) ____________________     Município: _____________________________________ 

 

  Telefones:   Fixo ou 2ª opção de celular (____)___________________    Celular  (____)____________________ 

 

 Instituição de ensino onde concluiu o curso de graduação:  

  _______________________________________________________________________________       

  Curso: _______________________________________ 

 

  Grau Acadêmico:       (     ) Bacharelado          (     ) Licenciatura           (     )  Tecnológico  

 

 Turno em que cursou a graduação:  

(     ) Matutino               (     ) Matutino e vespertino           (     ) vespertino e noturno 

(     ) Vespertino            (     ) Vespertino e noturno             (     ) Matutino, vespertino e noturno 

(     ) Noturno                 (     ) Matutino e noturno               (     ) Indefinido 

 

Ano de conclusão da graduação: _________      Período de conclusão:    (     ) 1° Semestre     (    ) 2° Semestre  

 
Linha de Pesquisa: (    ) Pós-colonialidade e Fundamentos da Educação nas Relações Étnico-Raciais  

                                  (    ) Relações Étnico-Raciais, Interculturalidades e Processos de Ensino-aprendizagem   

 

Componentes curriculares escolhidos para cursar entre a data de matrícula a 19 / 03 / 2022  

(período letivo correspondente ao quadrimestre 2021.3 do PPGER / UFSB). 

 

          [   ]  PER0008 – Ensino e Artes na Diáspora  

                 Dia e horário das aulas: quarta-feira, das 14h00min às 18h00min (carga horária: 60 horas) 

                 Docentes: Profª. Dra. Maria do Carmo Rebouças da Cruz Ferreira  

                                    Prof. Dr. Tassio Ferreira Santana        

  
         [   ]  PER0006 – Gênero, Sexualidades, Negritudes e Pebreza: Um Debate Interseccional  

                 Dia e horário das aulas: quarta-feira, das 18h30min às 22h30min (carga horária: 60 horas) 

                 Docentes: Profª. Dra. Joceneide Cunha dos Santos   

                                    Profª. Dra. Lidyane Maria Ferreira de Souza 



 
 

EDITAL PROPPG 13/2021 – PPGER / UFSB 

Processo Seletivo para o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado 

Profissional em Ensino e Relações Étnico-Raciais, referente ao ano letivo de 2021 

 

 
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE   

DA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA PARA MATRÍCULA 
 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, portador/a   da 

cédula de identidade nº______________________, órgão expedidor _______________  

e  CPF  nº _________________________________,  selecionado/a no processo seletivo 

Edital nº 13/2021 – PPGER para matrícula regular no curso mestrado profissional 

do Programa de Pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-raciais – PPGER 

da Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB / Campus Sosígenes Costa, 

declaro, a  autenticidade dos documentos em anexo e assumo inteiramente a 

responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, estando ciente de 

que a informação falsa incorrerá nas penas do crime previsto no art. 299 do Código 

Penal, que versa sobre declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, 

constituindo em crime de falsidade ideológica; além disso, declaro que estou 

ciente de que a inveracidade das informações prestadas, apurada a qualquer 

tempo, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará 

no cancelamento da matrícula efetivada por meio da documentação apresentada 

em anexo. 

 

 

________________________________, _______ de _________________ de 2022. 
 

 
 
 

 
____________________________________________________________ 

 

Assinatura da/o declarante 

 

 
ATENÇÃO: Anexar a seguir (em um único arquivo PDF) toda documentação exigida para 

matrícula, conforme os ítens 12 a 12.2 do Edital PROPPG 13/2021. 


