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PROCESSO SELETIVO 2015/2, PARA INGRESSO NO  

CURSO DE MESTRADO INTERDISCIPLINAR EM DESENVOLVIMENTO E 
SOCIEDADE, DA UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE (UNIARP) 

 

EDITAL nº 001/2015  

A UNIARP torna público o edital para o processo seletivo de estudantes para ingresso 
no Curso de Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento e Sociedade, que será 
realizado no período de 15 de maio a 20 de julho de 2015. 

1 Cronograma 

15 de maio a 30 de junho de 2015 Período de inscrições 

1º de julho Homologação das inscrições 

1º a 10 de julho Análise do anteprojeto e do curriculum vitae 

modelo CNPq/Lattes (etapa eliminatória) 

10 de julho Publicação da relação dos candidatos 
selecionados e cronograma de entrevistas 

13 a 17 de julho Entrevistas 

20 de julho Divulgação da relação dos candidatos 
aprovados 

21 de julho a 5 de agosto Período de matrículas 

6 de agosto Início do período letivo 

 

 2 Vagas 

2.1 Serão disponibilizadas, para ingresso na primeira turma no Curso de Mestrado Interdisciplinar 
em Desenvolvimento e Sociedade, o total de vinte (20) vagas, distribuídas nas seguintes linhas 
de pesquisa:  
 
a) LP1 – Desenvolvimento e Associativismo 

b) LP2 – Desenvolvimento, Sociedade e Educação 
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3 Inscrições 

3.1 Critérios 

2.1.1 Poderão inscrever-se para o Curso de Mestrado Interdisciplinar da UNIARP os portadores 
de diploma de curso de graduação emitido por instituições brasileiras devidamente 
regulamentadas no Sistema de ensino do Ministério da Educação e Cultura (MEC) do Brasil, ou 
por instituições estrangeiras, desde que reconhecidas pelo MEC. 

3.2 Período de inscrição 

3.2.1 As inscrições serão realizadas de 15 de maio a 30 de Junho de 2015;  

3.3 Procedimentos 

a) Preencher o formulário, disponível para download no site da UNIARP no endereço 
www.uniarp.edu.br 
 
b) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais). O boleto 
bancário deverá ser emitido na página eletrônica www.uniarp.edu.br;  
 
c) Entregar na secretaria do Curso a seguinte documentação: 

● Ficha de inscrição devidamente preenchida; 
● Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 
● Cópia de documento de identidade e CPF; 
● Curriculum vitae  CNPq/Lattes documentado; 
● Anteprojeto de pesquisa, em três vias (3 a 6 páginas). 

 
Observação: Somente serão considerados inscritos os candidatos cuja documentação 
for entregue dentro do prazo previsto neste Edital. No caso de inscrição por Correio, 
somente serão aceitas inscrições via SEDEX, postadas até 26 de junho de 2015. 
Endereço para postagem: 

Curso de Mestrado Interdisciplinar da UNIARP 
A/c Secretaria do Curso 
Rua General Antônio Sampaio, 30 Centro - Caçador, SC  
Cep 89.500-000 

 
d) Informações e contato: 

Secretaria do Curso 
Rua General Antônio Sampaio, 30 Centro - Caçador, SC  
(Ao lado da Arena Multiuso da UNIARP) 
Fone: (49) 3561 6288   
E-mail: mestradointer@uniarp.edu.br  

 

3.4 Homologação das inscrições 

a) As inscrições serão homologadas até 01 julho de 2015, sendo a relação 
disponibilizada no endereço: www.uniarp.edu.br.  
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4 Processo seletivo 

A seleção dos candidatos inscritos será feita por comissão designada pelo Colegiado do curso, 
e compreenderá as seguintes etapas: 
 
Etapa 1: Análise documental. Etapa eliminatória; 
 
Etapa 2: Análise do anteprojeto e do curriculum vitae (modelo CNPq/lattes). Etapa eliminatória; 
 
Etapa 3: Entrevistas. Etapa classificatória. 
 
Os 20 (vinte) primeiros candidatos classificados serão considerados aptos a realizarem matrícula 
no curso de 21 de julho a 5 de agosto de 2015. Os demais candidatos, na ordem de classificação, 
serão considerados suplentes. 

5 Resultado 

O resultado com a lista dos candidatos aprovados será divulgada no site da UNIARP 
(www.uniarp.edu.br) no dia 20 de julho de 2015. 

6 Matrícula 

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão realizar matrícula no Curso no período 

de 21 de julho a 5 de agosto de 2015.  

7 Funcionamento do Curso 

O funcionamento do Curso de Mestrado Interdisciplinar da UNIARP é regulado pelo seu 

Regimento Geral, disponível na página do Curso (http://www.uniarp.edu.br/home/ensino/cursos-

pos-mestrado). 

O Curso de Mestrado Interdisciplinar da UNIARP funcionará às quartas, quintas e sextas-feiras, 

no período matutino, vespertino e noturno, com calendário específico para a realização das 

disciplinas. 

8 Investimento 

O investimento corresponderá a 36 parcelas de R$ 1.350,00. 

9 Disposições Gerais 

Os casos omissos nesse edital serão resolvidos pelo colegiado do curso. 

 

Prof. Dr. Adelcio Machado dos Santos 
Reitor 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

MESTRADO INTERDISCIPLINAR EM DESENVOLVIMENTO E SOCIEDADE 

Nome Completo (sem abreviar): 

Data de nascimento: _____/____/_____  Local de nascimento: 

RG: Órgão Emissor: CPF: 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: 

Estado civil: 

Endereço: 

Bairro: Município: CEP: 

Fone Res. Com.: Cel.: 

E-Mail: 

Curso Graduação: 

Instituição: Data de conclusão: 

Empresa que trabalha: 

Função/cargo: 

Pretensão de Linha de Pesquisa: 

Documentos a serem entregues:  

(   ) Fotocópias da Cédula de Identidade e Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

(   ) Fotocópia do diploma de curso superior, certificado de conclusão de curso 
superior ou declaração de conclusão de curso emitida pela IES, na hipótese de 
ambos ainda estarem em tramitação, nos termos do artigo 44, inciso III, da Lei 
Nacional 9.394/96;  

(   ) Curriculum vitae atualizado, no formato Lattes / CNPq (www.cnpq.br) e 
documentado; 

(   ) Anteprojeto de pesquisa, em três vias (3 a 6 páginas). 

(   ) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição; 

(   ) Duas fotos (3 x 4) recentes. 

Caçador, _____/_____/______.  

 

_________________________________________ 

Requerente 
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