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Programa de Pós-Graduaçãoem Recursos Genéticos Vegetais
MESTRADO E DOUTORADO

DECLARAÇÃO

Número do passaporte Tipo de visto Validade

, ,

natural de , estado civil ,

cédula de identidade no. , expedida por ,

DECLARA, para todos os fins previstos em lei que, ao se inscrever para o Programa de Pós-Graduação em
Recursos Genéticos Vegetais sem haver previamente revalidado seu curso de graduação obtido no exterior,
está perfeitamente ciente que o reconhecimento desse título por parte do programa de pós-graduação não
implica em revalidação de seu curso de Graduação, para qualquer outro fim.

Declara, também, estar perfeitamente ciente de que a obtenção do título de pós-graduação ao final dos
estudos não implica na revalidação do título de graduação, nem confere direitos ao signatário deste para
pleitear  essa revalidação.

Florianópolis,
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DECLARA, para todos os fins previstos em lei que, ao se inscrever para o Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais sem haver previamente revalidado seu curso de graduação obtido no exterior, está perfeitamente ciente que o reconhecimento desse título por parte do programa de pós-graduação não implica em revalidação de seu curso de Graduação, para qualquer outro fim.
 
Declara, também, estar perfeitamente ciente de que a obtenção do título de pós-graduação ao final dos estudos não implica na revalidação do título de graduação, nem confere direitos ao signatário deste para pleitear  essa revalidação.
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