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FICHA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE 

DOUTORADO LIVRE EM PSICANÁLISE 
 
Eu,  
 

Nome (completo):  

CPF:  

RG:                                        Órgão Expedidor: 

Data de Nascimento:    Naturalidade: 

Sexo: (    )  masculino    (     ) feminino  Estado Civil: 

Filiação: 
 
 

Escolaridade:  

Endereço Residencial: 

Bairro:  

Cidade e Estado:  

C.E.P.:  

Telefone:  

Celular:  

E-mail de Contato: 

 
Venho por meio desta, requerer matrícula no curso de DOUTORADO LIVRE EM PSICANÁLISE, com duração 
de 12 meses e mensalidades fixas no valor de R$ 350,00. Para tal, declaro estar ciente do fato de tratar-se 
de um CURSO LIVRE, de caráter informativo, que tem o objetivo de aprofundar o conhecimento dos alunos 
na Clínica Psicanalítica e na Produção do Saber em Psicanálise, compreendendo que, por ser um CURSO 
LIVRE, o mesmo não possui o reconhecimento dos órgãos regulamentadores da educação e que minha 
aprovação se dará mediante cumprimento das atividades propostas e presença em no mínimo 75% 
(setenta e cinco por cento) das aulas e que em caso de desistência, os valores eventualmente pagos não 
serão ressarcidos, ficando no entanto desobrigado(a) quanto ao pagamento das mensalidades que ainda 
hão de vencer. Por estar de pleno acordo com estes termos, peço deferimento. 
 
  

 
 

Rio de Janeiro, _____ de __________________ de 20_____. 
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Requerente 
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Lista de documentos necessários para efetivação da matrícula: 
 

 Ficha de Matrícula devidamente Preenchida e Assinada 

 1 foto 3x4 (anexada à ficha de matrícula) 

 Cópias simples da Identidade, CPF e Comprovante de Residência 

 Cópia autenticada do Diploma de Graduação Superior (ou Ensino Médio) 

 Cópia simples do Histórico Escolar da Graduação Superior (ou Ensino Médio) 

 Comprovante de Pagamento. 
 
Os documentos devem ser enviados digitalizados para o e-mail secretaria@und.org.br. 

http://www.und.org.br/
mailto:secretaria@und.org.br
mailto:secretaria@und.org.br

