
                                                           

 

 
Rua Salvador Calmon, 141, Bairro do Poço, cep: 57.025-550, Maceió-AL 

Fone: 082-3436-3633 – www.QUALIFICAR.com.br 
 

 

 

CONVÊNIO: QUALIFICAR – MERCOSUL 
FICHA CADASTRAL PARA MATRÍCULA DA QUALIFICAR 

(SE PREENCHIDA À MÃO, O FAÇA COM LETRA DE FORMA E LEGÍVEL)  
 

NO ITEM PROGRAMA, NÃO DEIXE DE ASSINALAR O CURSO DESEJADO 
 

Programa 
(curso) 

(   ) Mestrado em Ciências da Educação 
(   ) Mestrado em Administração 
(   ) Mestrado em Direito  

(   ) Mestrado em Teologia   
(   ) Mestrado em Gestão da Saúde 
(   ) Mestrado em Psicologia 

(   ) Doutorado em Ciências da Educação 
(   ) Doutorado em Psicologia 
(   ) Doutorado em Direito 

 

Nome completo  
 

Graduação concluída em: 
(ano / área)               / Possui pós-graduação 

Lato-sensu ? 
 

(    )SIM   (    ) NÃO 
 

Em caso de matrícula no Doutorado, indique qual o 
Mestrado já concluído e em qual instituição.  
 

Filiação  
 

 

End. residencial  Nº  Complemento  
 

Bairro  Município  U.F  
 

Telefone (s) fixo c/ ddd  Celular com ddd  
 

Email(s) 
 

Fax com ddd  
 

 

Data de nascimento          /        / Naturalidade  
 

RG nº  Órgão emissor  C P F  
 

Nº Passaporte (se possuir)  Estado civil  
 

Título de eleitor / seção / zona  Grupo sanguíneo  Fator RH  
 

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS BÁSICAS 
Instituição / empresa em que trabalha  

Cargo / Função  

Endereço profissional  Nº  
 

CEP  

Bairro  Município  U.F  

Telefone profissional c/ ddd  Fax com ddd  
 

Como teve conhecimento do curso desejado? 
(indique a forma como teve conhecimento, pela1ª vez, da QUALIFICAR 

(   ) jornal      (   ) cartaz          (   ) folheto          (   ) e-mail     (   ) site        (   ) palestra em 
Instituição  (   ) colega   (   ) parceiro da QUALIFICAR      (   ) outro: qual?   

 

OBSERVAÇÃO: Preencha apenas se julgar importante alguma informação adicional: 

 

 
 

...........................................,...........,..........de.........................de.20....... 
Data 

 
................................................................................. 

Declaro serem verdadeiras as informações acima e ter 
ciência das informações contidas no PASSO A PASSO 

para matrícula  
 
 

..................................................................................................................................................................... 
COMPROVANTE DE PRÉ-INSCRIÇÃO (APRESENTAR AO SETOR FINACEIRO) 

 

 
Recebemos de _______________________________________________________________, 

a quantia de R$ _______________ (__________________________________________ reais),  

correspondente ao pagamento da inscrição no Programa de ____________________________ 

__________________________, _______ /_____________________/.2019. 

 
PARA GARANTIA DE VAGA: Enviar esta ficha, por e-mail ou por via postal, juntamente com o comprovante de depósito da inscrição,e documentos 
solicitados.  


