Universidade Federal do Rio de Janeiro
Instituto Tercio Pacitti de Aplicações e
Pesquisas Computacionais (NCE)
Curso PGTIAE
Pós-Graduação em Tecnologias da Informação Aplicadas à
Educação

FORMULÁRIO DE PRÉ-INSCRIÇÃO
(INFORMAÇÕES ESTRITAMENTE CONFIDENCIAIS)

Informações Pessoais
Nome:

Sexo:

Identidade – No:

Órgão Emissor:

CPF:

Endereço Residencial:
Bairro:

Cidade:

Tel.Res.:

CEP:

Celular:

Data Nascimento:

/

/

Local de trabalho:

Tel.Com.:

Naturalidade:

Nacionalidade:
E-mail:

Formação Acadêmica (cursos superiores – comece pelo mais recente)
Instituição

Diploma Recebido

Ano de Término

Principais Locais e cargos (comece pelo mais recente)
Nome da Empresa/Escola

Cargo

Objetivos Pessoais (razões que o levaram a se candidatar ao PGTIAE)

Período

Acesso a Internet (marque as opções que se aplicam)
•

Faço uso de internet banda larga do local onde resido
Faço uso de internet banda larga do meu local de trabalho

Faço uso de internet discada do local onde resido
Faço uso de internet discada do meu local de trabalho

Acesso a internet de outras formas (especifique):

Datas e Horários
A próxima turma do Curso PGTIAE terá início em Agosto de 2017. As aulas do PGTIAE são
ministradas no Instituto Tércio Pacitti (NCE) da UFRJ na Ilha do Fundão. O curso tem duração de
cerca de 18 meses (total de mais de 360 horas/aula).
As aulas presenciais têm encontros semanais (6as. feira) no período da tarde. Estão previstos
recessos escolares no Natal/Ano Novo e Carnaval.
A previsão de término das aulas (disciplinas) é no 1o. Semestre de 2019.

Preço do Curso
•

4 parcelas mensais de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) + 14 parcelas subsequentes
de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e doisreais) . Total de R$ 6.600,00

•

Pagamento a vista (15,0 % desconto) – R$ 5.610,00 (cinco mil seiscentos e dez reais)

O curso será parcial ou totalmente pago por uma empresa/ escola/ governo (SIM / NÃO) ?

Políticas de Inscrição e Seleção
A pré-inscrição de candidatos ao PGTIAE ocorre através do recebimento pelo NCE deste formulário
de inscrição totalmente preenchido. O processo de seleção consiste na aprovação do candidato pelo
Comitê de Seleção do PGTIAE que se baseará, numa 1a. fase, na análise do seu currículo e numa 2a.
fase, caso necessário, numa entrevista com o(a) candidato(a). Caso haja aprovação, será feito um
contrato de prestação de serviços entre uma das Fundações da UFRJ e o(a) candidato(a) ou a
empresa/Escola patrocinadora.

Termo de Compromisso do Candidato
Atesto que, no melhor do meu conhecimento, as informações acima são expressão da verdade,

Data

/

/

Assinatura

Documentos Necessários e Entrega do Formulário
Este formulário deverá ser impresso, preenchido e, juntamente com uma cópia do Curriculum Vitae,
enviado para:
- Opção 1: Por email - pgtiae@nce.ufrj.br
- Opção 2: Por correio:
Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais
(Núcleo de Computação Eletrônica)
Universidade Federal do Rio de Janeiro
PGTIAE – Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação
Aplicadas a Educação
A/C Área de Atividades de Extensão
Caixa Postal 2324
Rio de Janeiro, RJ – CEP 20.001-970

Contatos:
Tel.: (0xx21) 3938-3112 / 3938-3117/3938-3110 / 3938-3111
Skype: ferrentini (Rio de Janeiro – Brasil)
Na 2a fase do processo de seleção os candidatos serão chamados para uma entrevista. Nesta fase
deverão trazer cópia do seu diploma de graduação, da sua identidade e do seu CPF.

Antes de enviar o formulário e os documentos solicitados, não deixe de ler a página web
do Curso, onde são apresentadas informações mais detalhadas sobre o mesmo e seus prérequisitos: http://www.pgtiae.nce.ufrj.br

