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ASSOCIADA: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO, CAMPUS MARÍLIA – UNESP 

 
 

INFORMAÇÕES PARA A MATRÍCULA 

 

DATA: 19 a 21 de março (matrícula online); confirmação online pelos orientadores: 22/03/2019;  
Matrícula presencial de candidatos em lista de espera: 25/03/2019.  
LOCAL: Faculdade de Filosofia e Ciências, Av. Hygino Muzzi Filho, 737, Jardim Mirante, 

Marília, SP, CEP 17.525-900, A/C Programa de Pós-Graduação em Sociologia em Rede 

Nacional. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (cópia e original) 

 2 Fotos 3X4; 

 Diploma ou declaração de conclusão do curso de Graduação Plena (Licenciatura); 

 Documento de identidade oficial com foto e CPF, quando este não constar no documento 
de identidade;  

 Título de Eleitor; 

 Para os postulantes de bolsas, professores pertencentes ao quadro permanente da rede 
pública de ensino, declaração de efetivo exercício da docência em Sociologia na forma 
solicitada no ato de inscrição, assinada pelo diretor da escola e reconhecida firma; 

 Cópia do último contracheque. (para professores da rede pública que pleitearão bolsa). 

 Prova de estar em dia com as obrigações eleitorais;  

 Prova de estar em dia com as obrigações relativas ao serviço militar, para os candidatos do 
sexo masculino, dispensada para aqueles que já tenham completado 45 anos na data do 
cadastramento. 

 

DISCIPLINAS 

 

INÍCIO DAS AULAS: 25 de março 
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ANEXO 1 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO E MATRÍCULA 
 
 
 

Eu, [nome completo], [nacionalidade],[naturalidade], [estado civil], documento de identidade nº  
[xxx], CPF nº [xxx], residente a [endereço completo], aprovado(a) e classificado(a) no Exame 
Nacional de Acesso do Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional, PROFSOCIO,  
constituo meu(minha) bastante procurador(a) [nome completo], para fins específicos de meu 
cadastramento e matrícula como aluno(a) regular do referido curso junto à [nome da Instituição 
Associada para a qual o candidato se inscreveu], em [cidade onde se realizará o curso], 
podendo para tanto preencher formulários impressos ou digitais, prestar informações, assinar, 
declarar, atestar, confirmar, solicitar e realizar qualquer outra ação que se faça necessária para 
o fiel e pleno cumprimento do presente mandato.  

[Local], [data] 

[Assinatura] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


