QUANTUM ACTIVISM VISHWALAYAM SOLICITACAO DE
ADMISSAO
INFORMAÇÃO DE MATRÍCULA
Para qual dos seguintes programas você está se inscrevendo? (Marque todos que se aplicam):
____ Programa de Mestrado de dois anos em Ciência Quântica da Saúde, Prosperidade e Felicidade
____ Programa de PhD de três a cinco anos em Ciência Quântica da Saúde, Prosperidade e Felicidade (Somente os
participantes do mestrado podem se inscrever)
Para qual período você está se candidatando?
____ Semestre do outono de 2020 que começa em 1º de agosto de 2020 e continua até 15 de janeiro de 2021; O
semestre do outono de 2020 é totalmente online - os cursos estão disponíveis para acesso através da Quantum
Academy do Brasil
____ Semestre da primavera de 2021, a partir de 1º de dezembro de 2020, para novos matriculantes
(começará para novos alunos com educação on-line nas primeiras seis semanas do período); o semestre
começa em 29 de janeiro de 2021 para estudantes que retornam; semestre termina em 15 de julho de 2021
INFORMAÇÃO PESSOAL
Nome Completo/Nome Legal: Primeiro Nome ____________ Sobrenome do Meio ____________ Último
Sobrenome_____________
Data de Nascimento: Mês ____Dia ____ Ano ____
Sexo: Masculino ____ Feminino ____
Nome preferido: ___________________________
Endereço de e-mail: ________________________
Endereço Permanente: __________________________________________________________________
Rua Endereço Apt. #

___________________________________________________________________
Cidade / Município Estado / País CEP
Telefone: _____________________________
Comece com a área ou o código do país
Endereço de correspondência atual:
____________________________________________________________________
P.O. Box ou Endereço de Rua Apto. #
____________________________________________________________________
Cidade / Município Estado / País CEP
CIDADANIA
Argentina ____
Brasil ____
Canadá ____
Índia ____
México ____
EUA ____
De outros _______________________

INFORMAÇÃO ACADÊMICA
Por favor, forneça cópias de todas as transcrições da faculdade aos cuidados do Conselho de Admissões via email para: info@amitgoswami.org. Transcrições da faculdade devem acompanhar esta inscrição.
Instituição de Ensino Superior: _______________
Curso: ___________________
Escolaridade: ___________
Ano de conclusão: _______________
Instituição de Ensino Superior: ___________________
Curso: __________________________
Escolaridade: ______________________
Ano de conclusão:_______________________

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO PROFISSIONAL

Por favor, forneça seu histórico de trabalho mais recente abaixo. Por favor, forneça seu currículo ou vita
para o Conselho de Admissão por e-mail para: info@amitgoswami.org.
Último local de emprego: _______________________________________________
Datas de Emprego: ___________________________________________________________
Ocupação: ____________________________________________________________

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Se você tiver informações adicionais que não foram solicitadas neste formulário, sinta-se à vontade para
incluí-las aqui:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO
Sua assinatura abaixo confirma que todas as informações contidas neste formulário (incluindo as informações
suplementares) são verdadeiras e sinceramente apresentadas e que você é a pessoa que está enviando este
formulário.
Assinatura: __________________________________________________________________________
Data: ____________

Por favor, revise o seguinte para garantir que o seu pacote de inscrição está completo:
Confirme se sua inscrição está legível e completa. Envie a inscrição por e-mail para info@amitgoswami.org
aos cuidados do Conselho de Admissões, juntamente com os seguintes documentos:
1. Currículo professional;
2. Transcrições da faculdade ou universidade confirmando o recebimento de seu diploma de bacharel e / ou
de mestrado;
3. Apenas primeira página do formulário de inscrição University of Technology. Por favor, apor sua fotografia
no canto superior direito do formulário. Lembre-se de assinar e datar o formulário. Desconsidere a segunda
página do formulário de candidatura;
4. Para não residentes: uma cópia válida do seu passaporte atual.

Sua inscrição será revisada dentro de uma semana após o envio. Todos os candidatos aprovados receberão
uma Carta de Admissão logo após seus requerimentos terem sido cuidadosamente revisados. Se você for
admitido, confirme sua aceitação de nossa oferta de admissão o mais rápido possível.

