QUANTUM ACTIVISM VISHWALAYAM SOLICITACÃO DE
ADMISSAO
INFORMAÇÃO DE MATRÍCULA
A qual dos seguintes programas você está se candidatando (marque todas as opções aplicáveis):
____ Programa de Certificação de um ano em Ciência Quântica e Liderança Consciente
____ Programa de Mestrado de dois anos em Ciência Quântica de Saúde, Prosperidade, e
Felicidade (os candidatos bem-sucedidos terão obtido um diploma de bacharel anteriormente)
____ Programa de doutorado de três a cinco anos em Ciência Quântica de Saúde, Prosperidade, e
Felicidade (os candidatos bem-sucedidos terão obtido um mestrado ou outro grau avançado
anteriormente)

PERÍODO:
____ Semestre de outono de 2021, começando em 1o de agosto de 2021
____ Semestre da primavera de 2022 começando em 13 de dezembro de 2021 e terminando em 30
de junho de 2022

INFORMAÇÃO PESSOAL
Nome Completo/Nome Legal:
Primeiro Nome: ___________________________________________________________
Nome do Meio: ____________________________________________________________

Último Sobre nome: ________________________________________________________

Data de Nascimento: Mês _____ Dia _____ Ano _____
Sexo: Masculino _____ Feminino _____ Outro _____
Pronomes preferidos (especifique): ___________________________________________
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
Todos os candidatos a mestrado e doutorado devem fornecer cópias de todas as transcrições de
faculdade / universidade traduzidas para o inglês, bem como cópias dos diplomas (também
traduzidos para o inglês) e enviá-las ao Conselho de Admissões por e-mail para:
info@amitgoswami.org. Suas transcrições e cópias dos diplomas devem acompanhar este
formulário.
Instituição de Ensino Superior: ____________________________________________________
Curso: _________________________________________________________________________
Escolaridade: ____________________________________________________________________
Ano de conclusão: ________________________________________________________________
Instituição de Ensino Superior: _____________________________________________________
Curso: __________________________________________________________________________
Escolaridade: ____________________________________________________________________
Ano de conclusão: _________________________________________________________________

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO PROFISSIONAL
Forneça seu histórico de trabalho mais recente abaixo. Além disso, certifique-se de que seu
currículo profissional atualizado seja traduzido para o inglês e enviado para
info@amitgoswami.org junto com seu formulário de inscrição no QAV.
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: ____________________________
*****
LEIA AS SEGUINTES DIRETRIZES DE SUBMISSÃO COM CUIDADO:
Confirme se seu aplicativo está legível e completo. Envie a inscrição por e-mail para
info@amitgoswami.org aos cuidados do Conselho de Admissões junto com os seguintes
documentos:
1. Currículo profissional ou vita (deve estar disponível em inglês);
2. Histórico escolar confirmando o recebimento do seu diploma de bacharelado se se
candidatar ao nosso programa de mestrado e um mestrado se se candidatar ao nosso
programa de doutorado -- todas as transcrições devem ser traduzidas para o inglês;
3. Cópias de todos os diplomas de bacharelado e mestrado ou outros diplomas de grau
avançado obtidos até o momento (os diplomas devem ser disponibilizados em inglês);
4. Página um do aplicativo University of Technology fornecida. Por favor, afixe sua foto no
canto superior direito da página. A página dois do aplicativo pode ser deixada em branco;

5. Uma cópia de um passaporte válido.
Observação: forneça uma assinatura datada e manuscrita em tinta preta ou azul no canto superior
direito de cada página de suas inscrições (QAV e UOT) e todos os documentos que a acompanham.
Sua inscrição será analisada em uma semana após o envio. Todos os candidatos aprovados
receberão cartas de admissão logo após uma revisão completa de seu pedido de admissão e todos os
documentos que o acompanham. Se você for admitido, confirme sua aceitação de nossa oferta de
admissão o mais rápido possível.

