
 
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 

Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação 

  

Av. Unisinos, 950    Caixa Postal 275    CEP 93022-000    São Leopoldo    Rio Grande do Sul    Brasil 

Fone: (51) 3591 1122    Fax: (51)  3590 8186  e-mail: ppgeconomicas@unisinos.br  http://www.unisinos.br/ppg/ 

EDITAL 02/2013 – DINTER UNISINOS – UNEMAT 

Aprovado pela CAPES através do Ofício Nº 030-21/2012/Minter-Dinter/CAAII/CGAA/DAV/CAPES 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE DOUTORADO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO-UNISINOS 

ANO LETIVO DE 2013/1 

Reconhecido pelo Parecer nº 153/2002 da Câmara de Educação Superior do CNE, homologado D.O.U. de 06/09/2002 e pela Portaria do 

Ministério da Educação nº 2.530/2002 D.O U. de 06/09/2002 

Recomendado pela CAPES – Conceito 5 

 

O Programa de Pós-Graduação em Administração estrito senso comunica a abertura de inscrições para 
a seleção de candidatos ao Curso de Doutorado Interinstitucional (DINTER) UNISINOS-UNEMAT, no 
período de 25 de fevereiro a 01 de março de 2013. 
 
Os seguintes requisitos são exigidos para a inscrição: 
 

 Ser Docente efetivo da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), portadores de 
diploma de Mestrado em Administração ou área afim com a Administração. 

 
 Ter disponibilidade de tempo para acompanhar o regime didático do DINTER e para o 

cumprimento com todos os compromissos acadêmicos decorrentes. 
 
 Entregar toda a documentação exigida no item II deste edital. 

 
I - VAGAS 
Doutorado: 12 (doze) vagas 

 
II – INSCRIÇÕES 
PRESENCIAL – Período de 25 de fevereiro a 01 de março de 2013. 
Local: UNEMAT, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG/UNEMAT) - Av. Tancredo Neves, 
1095-Cavalhada II, 78200-000 - Cáceres - Mato Grosso. Fone: (65) 3211-2832. 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 70,00 

Depósito bancário no valor da taxa de inscrição feito no Banco do Brasil (001), agência 4085-1, conta 
nº. 3.869-5 (informando o CPF e o nome do candidato). 

Observação: para os egressos da Graduação ou Pós-Graduação da Unisinos, a taxa de inscrição terá 
um desconto de 50%. 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO:  

 Ficha de inscrição preenchida (Anexo I deste documento); 

 Comprovante do depósito referente ao pagamento da taxa de inscrição; 

 Cópia, frente e verso, do diploma do curso de graduação registrado (autenticada ou com 

apresentação do original)* *; 

 Cópia do histórico escolar do curso de graduação (autenticada ou com apresentação do 

original)*; 
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 Cópia, frente e verso, do diploma do curso de mestrado registrado (autenticada ou com 

apresentação do original)*;  

 Cópia do histórico escolar do curso de mestrado (autenticada ou com apresentação do original)*; 

  Currículo modelo Lattes/CNPq (disponível em: http://lattes.cnpq.br), documentado no item de 

produção científica dos últimos 3 (três) anos; 

  Cópia da Carteira de Identidade, CPF e Registro Civil (certidão de nascimento ou casamento); 

  Cópia do passaporte (em caso de candidato estrangeiro); 

  Visto de regularidade no País, fornecido pela Polícia Federal (em caso de candidato 

estrangeiro); 

  2 (duas) fotos 3x4 recentes;  

 Fotocópia do resultado do Teste da ANPAD (Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração); 

 Documento contendo uma proposta de pesquisa na forma de um Anteprojeto de Tese adequado 

à área de Concentração e às Linhas de Pesquisa do Programa com a seguinte estrutura: (a) título, 

introdução e delimitação do tema; (b) objetivos; (c) justificativa; (d) método; (e) fundamentação teórica; 

(f) referências bibliográficas. Este documento deve ter no máximo 20 páginas.  

 

Observações:  

(*) Dispensado para candidatos diplomados pela Unisinos na Graduação ou Mestrado. Em caso de 

diploma de Instituição estrangeira, os documentos devem ter o visto do Consulado Brasileiro no país de 

origem e ser traduzido por tradutor juramentado (exceto o obtido em países do MERCOSUL e os 

versados em língua espanhola). 

(**) Os candidatos selecionados deverão apresentar a comprovação da obtenção do título de mestre. O 

documento deverá ser entregue no ato da matrícula. 

 
III - PROCESSO SELETIVO  

A seleção dos alunos será realizada nas seguintes etapas: 

a) Classificação no teste da Anpad: inscrição diretamente pelo site http://www.anpad.org.br/teste.php   

b) Análise do Curriculum Vitae, versão Lattes, documentado no item de produção intelectual, no período 
de 4 a 5 de março de 2013; 

c) Defesa do projeto de tese e da produção intelectual que consta no Curriculum Vitae, que acontecerá 
juntamente com a entrevista; 

d) Entrevista com a Comissão de Seleção: 4 a 5 de março de 2013 na UNEMAT, no seguinte endereço:  

Escritório de Representação da UNEMAT em Cuiabá, no Prédio da SECITEC - 2º Andar, situado na 
Rua 03, S/N, Centro Político Administrativo (CPA), CEP: 78.050-970, Cuiabá-MT. 
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IV - DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS 

Os candidatos deverão consultar o site www.unisinos.br/ppg/administracao a partir do dia 08 de março 
de 2013. 
 

V - MATRÍCULA 
A matrícula deverá ser realizada no dia 11 (onze) de março de 2013 conforme orientações da Secretaria 
do PPG Adm UNISINOS.  

 
Obs.: o candidato que não efetuar a matrícula na data estabelecida perderá o direito à vaga. 

 
VI - INÍCIO DAS AULAS 
As aulas terão início no dia 18 (dezoito) de março de 2013. 

 
VII - HORÁRIO DAS AULAS 
Doutorado: As aulas ocorrerão no campus da UNISINOS em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, nas 
segundas e terças-feiras (manhã, das 9h às 11h45min e de tarde, das 13h30 às 16h15min). Em caráter 
excepcional, poderá haver alteração nestes horários.  

  
VIII - DURAÇÃO DO CURSO 
O curso de Doutorado tem duração de 48 (quarenta e oito) meses. 

 
IX – INFORMAÇÕES 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Administração 
Fone: (51)3590.8186 ou (51)3591.1122, ramal 1566 e 1572   
Fax: (51)3590.8447  
E-mail: ppgeconomicas@unisinos.br  
Site: www.unisinos.br/ppg/administracao 
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h às 22h.  
 
Atendimento Unisinos 
1º piso do Centro Administrativo 
Campus Unisinos 
Av. Unisinos, 950 – Caixa Postal 275 
CEP 93022-000 – São Leopoldo/RS 
Fone: (51)3591.1122 

 

 

 
São Leopoldo, 22 de fevereiro de 2013 

 
Celso Augusto de Matos 

celsoam@unisinos.br 
Coordenador do DINTER UNISINOS-UNEMAT 

 
Claudia Cristina Bitencourt 

claudiacb@unisinos.br 
Coordenadora do PPG em Administração 
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ANEXO 

Programa de Pós-Graduação em Administração - UNISINOS 
Área de Concentração: Organizações e Competitividade                             

Inscrição – Processo de seleção 2013/1 
 (    ) Doutorado 

Nome completo Data de nascimento 
 

Profissão Carteira de Identidade CIC (CPF) 
 

Rua/Av. Nº Apto 
 

Bairro Cidade CEP 
 

UF 

E-mail Telefone (operadora – DDD – 
Número) 

Ramal Celular (DDD – 
número) 
 

Se você possui alguma deficiência ou é surdo, selecione uma das opções abaixo: 

(  ) Surdo (usuário de Libras) (  ) Deficiência física (Órt/Prót) (  ) Deficiência visual (subnormal) 

(  ) Deficiência auditiva(Acen/Sev) (  ) Deficiência física (Cadeirante) (  ) Deficiência visual (Total cego) 

(  ) Deficiência física (Dific Loc) (  ) Deficiência múltipla (  ) Nanismo 

Dados profissionais 

Instituição/Empresa CNPJ (opcional) 
 

Rua/Av. Nº 
 

Bairro Cidade CEP UF 
 

E-mail Telefone (operadora – DDD – 
Número) 

Ramal 
 

Função Área 
 

Informações complementares 

Quais as razões que o levam a candidatar-se ao presente curso? 
 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Linha de Pesquisa de seu interesse: 
(    ) Estratégias Organizacionais 
(    ) Competitividade e Relações Interorganizacionais  

Durante a realização do curso poderá dedicar:    (   ) Tempo parcial                                 (   ) Tempo integral 

Necessita de bolsa de estudos?       (   ) Sim       (   ) Não        Porque? 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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Documentação necessária para inscrição e seleção 

Ficha de inscrição preenchida 

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição 

Fotocópia do histórico escolar do curso de graduação ( autenticada ou com apresentação do original) 

Fotocópia, frente e verso, do diploma do curso de graduação (autenticada ou com apresentação do original) 

Fotocópia do certificado de conclusão do curso de graduação (autenticada ou com apresentação do original) 

Fotocópia do histórico escolar do curso de mestrado (autenticada ou com apresentação do original) 

Fotocópia, frente e verso, do diploma de mestrado (autenticada ou com apresentação do original) 

Currículo Lattes atualizado e documentado no quesito de produção científica dos últimos 3 (três) anos. 

2 (duas) fotos 3x4  

Fotocópia da Carteira de Identidade 

Fotocópia do CPF 

Fotocópia do Registro Civil (certidão de nascimento ou casamento) 

Fotocópia do resultado do Teste da ANPAD (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração)* 

 

Documento contendo uma proposta de pesquisa na forma de um Anteprojeto de Tese 

      

      

Solicito inscrição nas condições do processo de seleção do Programa 

Assinatura do candidato 

Data 

* pode ser copia da ficha de inscrição. 

 

 
 

Como você soube do curso:   
( ) Newsletter      ( )Indicação de amigo  
( )E-mail       ( )Jornal  
( )Folder na empresa     ( )Murais da Unisinos     
( )Folder na residência                 ( )Rádio 
( )Folder no campus     ( )Site da Unisinos 
( )Visita da Unisinos à empresa    
 
 
 
 
 
 

 

 


