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Seleção de Mestrado em Patologia 

Formulário de intenção 

O Formulário deve ser preenchido por completo, impresso, assinado e entregue 

juntamente com demais documentos exigidos no edital de seleção. 

 

1. Identificação 

Nome: 

CPF: 

Telefone de contato: 

 

2 Formação acadêmica 

Curso de graduação: 

Instituição: 

Período: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Área de interesse no programa de pós–graduação em Patologia da UFMG 

Marque abaixo a linha de pesquisa do programa que melhor se enquadra em seus 

interesses de estudo e pesquisa. Para verificar quais professores credenciados estão 

vinculados a cada linha de pesquisa acesse: 

http://site.medicina.ufmg.br/cpgpatologia/linhas-de-pesquisa/  

 Imunopatologia das Doenças Infecciosas 

 Patologia Clínica e Medicina Laboratorial 

 Patologia Mamária Humana, Animal e Experimental 

 Patologia Oncológica 

 Modelos Experimentais de Doenças 

 Pesquisa de Ensino em Saúde 

 

Marque abaixo a opção que mais define a situação atual de orientação caso seja 

selecionado para cursar mestrado no programa 

 Não tenho orientador definido. 

 

 Não tenho orientador definido, mas tenho interesse em um orientador específico. 

 

Nome do professor do programa:  

 

 Tenho orientador pré-definido que está ciente do meu interesse. 

 

Nome do professor do programa:  

 

 

 

 

http://site.medicina.ufmg.br/cpgpatologia/linhas-de-pesquisa/


 

 

 

4. Plano de Curso  

Descreva sucintamente os seus objetivos no Curso descrevendo porque deseja cursar 

mestrado e qual sua área de interesse em Patologia e possíveis disciplinas de interesse a 

serem cursadas dentro do programa. Caso já possua tema definido para seu projeto, 

caracterize sucintamente o trabalho que pretende desenvolver como dissertação e seu 

conhecimento sobre o tema (máximo de 5000 caracteres com espaço). 

 

5. Regime de dedicação ao curso de mestrado 

Curso espera de cada aluno um nível de dedicação que viabilize sua formação no prazo 

de 24 meses para o mestrado. 

 Regime de estudos em tempo integral. 

 Regime de estudos em tempo parcial. 

 

6. Vínculo Empregatício  

Marque abaixo a sua situação em termos de vínculo empregatício durante a realização 

do Curso: 

 Não pretendo manter vínculo de emprego durante a realização do Curso. 

 Pretendo manter meu emprego, com autorização de meu empregador para 

estudar em regime de tempo integral. 

 Pretendo manter meu emprego, mas terei a disponibilidade necessária para 

estudar com dedicação em tempo parcial. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Interesse em Bolsa de Estudo 

O curso disponibiliza bolsa de estudos, mas não há garantia que todos os estudantes 

aprovados terão bolsa. Todas as bolsas de estudos são concedidas a alunos com 

dedicação em tempo integral. Usualmente, as bolsas não podem ser concedidas a alunos 

que mantenham vínculo empregatício. Marque abaixo sua situação em termos de bolsa 

de estudos: 

 Pretendo estudar sem bolsa de estudos. 

 Tenho interesse pela bolsa de estudo embora, tenho condições e interesse de 

estudar sem bolsa de estudos. 

 Preciso ter uma bolsa atribuída pelo Curso para viabilizar meus estudos. 

 

8. Conhecimento de Inglês 

Em acordo com normas gerais de pós-graduação da UFMG, a admissão de qualquer 

aluno requer conhecimentos básicos da língua inglesa e espera-se do aluno um domínio 

satisfatório de Inglês.  Que será avaliado em uma prova após ingresso do aluno ao 

programa conforme especificado no edital. Marque a seguir a situação em que você se 

enquadra especificamente com respeito ao domínio da língua inglesa: 

 

 Leio, escrevo e falo Inglês com fluência. 

 Leio e escrevo razoavelmente, mas pretendo melhorar minha capacidade de 

conversação e redação na língua. 

 Tenho conhecimentos básicos de leitura e escrita da língua. 

 

 

Local e data. 

__________________________________ 

Assinatura do candidato 

 


