
O ARTIGO 3º SERÁ DESCONSIDERADO. SERÃO CONSIDERADAS AS INFORMAÇÕES DO ARTIGO 5º QUE 
PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:  
 
Art. 5º - As inscrições poderão ser feitas das seguintes formas: 
I - documentos enviados POR CORREIO, SEDEX com AR, e poderão ser postados até o último dia de 
inscrição, 29 de setembro de 2017. O material deverá ser enviado para: Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Ambientais e Florestais, Instituto de Florestas, BR 465, Km 07 CEP: 23897-000, Seropédica 
– RJ 
II - documentos entregues na secretaria do PPGCAF (Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Ambientais e Florestais). O horário de atendimento será de 9:00 as 11:30 e das 13: 30 as 16:30, até a 
data limite de 29 de setembro de 2017.  
 
Os documentos, enviados pelo correio ou entregues na secretaria do PPGCAF deverão estar em 
ENVELOPE LACRADO, constando o NOME DO CANDIDATO E CURSO PRETENDIDO, contendo: 
 
I - Formulário próprio de inscrição, preenchido em duas vias – Anexo I; 
II - Carta de candidatura (de intenções) – Anexo II; 
III - Cópia do diploma do mestrado ou declaração de que concluirá o mestrado até fevereiro de 2018; 
IV - Cópia do histórico escolar do mestrado; 
V - Cópia do histórico escolar da graduação; 
VI - Curriculum vitae comprovado. Seguir modelo de curriculum vitae do PPGCAF – Anexo III; 
VII - 2 fotografias 3 X 4 ( colocar as fotos em envelope); 
VIII - Anteprojeto de pesquisa vinculado a uma das Linhas do programa; 
IX - Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 45,00. Os candidatos, de posse do 
CPF, deverão entrar no site https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp para gerar o 
boleto de pagamento (GRU - Guia de Recolhimento da União). O boleto a ser entregue junto com a 
documentação deverá ser o original. Para preenchimento da GRU, o candidato deve utilizar os 
seguintes dados:  código da Unidade Gestora (UG) = 153166; Gestão = 15240; Código Recolhimento = 
28830-6 (Serviços administrativos); Número de referência = 2018; Competência = 09/2017 e ano; 
Vencimento = 29/09/2017; CPF do candidato; Nome do candidato; Valor = R$ 45,00 ( quarenta e cinco 
reais) 
 
Os candidatos estrangeiros que não possuam CPF deverão entrar em contato com a Coordenação para 
maiores informações. 
 
 A relação das linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais e Florestais 
pode ser encontrada no endereço http://r1.ufrrj.br/wp/ppgcaf/ 
 
 
 


