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CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE PELA VAGA 

REGISTRO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

(SAA) 

Solicitamos que os candidatos aprovados preencham e assinem o termo abaixo, 

confirmando seu interesse de cursar Mestrado ou Doutorado no Programa de Pós-Graduação 

em Psicologia do Desenvolvimento e Escolar, conforme aprovação no processo de seleção 

2021.1. 

Para fins de registro na Secretaria de Administração Acadêmica (SAA), os aprovados 

deverão enviar, em um único PDF, toda a documentação prevista no item, a saber: 

1) Diploma do curso superior; 

2) Histórico Escolar do curso superior; 

3) Carteira de Identidade; 

4) CPF; 

5) Título de Eleitor com último comprovante de votação, ou, Certidão de Quitação Eleitoral; 

6) Certificado de Reservista (candidatos do sexo masculino); 

7) laudo médico - somente para candidatos às vagas das ações afirmativas destinadas às pessoas 

com deficiência, visando comprovar sua condição, conforme Resolução da Câmara de Pesquisa 

e Pós-graduação nº 05/2020. 

O termo de confirmação e o PDF com todos os documentos deverão ser enviados para 

o e-mail  selecaopgpde@unb.com com cópia para secpgpde@unb.br , impreterivelmente, 

entre os dias 12 e 17 de junho de 2021. 

O descumprimento dessa exigência incorre na desistência da vaga. 

 

Atenciosamente, 

 

Comissão de Seleção 
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TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE PELA VAGA 

 

Eu, ________________________________________________________________, inscrição nº 

_______________ aprovado(a) no processo seletivo do PG-PDE/2021.1 confirmo meu interesse 

pela vaga no curso de _____________________ (Mestrado ou Doutorado) no Programa de Pós-

Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Escolar - PGPDE, ofertado pelo Departamento 

de Psicologia Escolar e Desenvolvimento, vinculado ao Instituto de Psicologia, na Universidade 

de Brasília.  

 

O presente termo segue acompanhado da documentação (em um único PDF). 

 

Brasília, ____ de junho de2021. 

 

_____________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

 

 

 


