CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO LOCAL
MESTRADO PROFISSIONAL
EDITAL DE SELEÇÃO
O Reitor do Centro Universitário Una, Ricardo Cançado Gonçalves de Souza, no
uso de suas atribuições, faz publicar as normas reguladoras do processo seletivo
para ingresso no Curso de Mestrado Profissional em Gestão Social, Educação e
Desenvolvimento Local, recomendado pela CAPES e homologado pelo Conselho
Nacional de Educação (Portaria Nº 1.999 – DOU 21/12/06 – Parecer CNE/CES
173/2006, 20/12/2006):
INSCRIÇÕES
Observações iniciais:
1. O ato de inscrição ao processo seletivo desse curso de mestrado implica em
aceitação de todos os itens deste edital e das deliberações do Colegiado desse
Programa.
2. A Una não se responsabilizará por solicitações de inscrições pela Internet não
recebidas por motivo de ordem técnica, de falhas de comunicação, de
congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros fatores que
impossibilitem o reconhecimento dos dados.
Acesso ao formulário e às instruções para preenchimento:
https://inscricao.una.br/VESTIB2/inscricao/index.php/index/index/index/codigo/6719
Documentos para entrega à Secretaria dos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu da Una (Rua Guajajaras, 175, Centro, Belo Horizonte, MG):

1. Cópia do diploma de conclusão do curso de graduação expedido por
estabelecimento oficial, documento equivalente ou que comprove estar
graduado antes do início do curso de mestrado, ficando a matrícula
condicionada à prova de conclusão da graduação;

2. Cópia do histórico escolar referente a curso de graduação concluído;

3. Cópia impressa do currículo inscrito na Plataforma Lattes acompanhada da
assinatura do(a) candidato(a);

4. Fotocópias de cédula de identidade, CPF e título de eleitor;
5. Cópia de documentos que comprovem estar em dia com as obrigações
militares, no caso de candidato brasileiro, e dos documentos exigidos pela
legislação específica, no caso de candidato estrangeiro;
6. Comprovantes do pagamento da taxa de inscrição no valor informado pela
Secretaria (mestrado@una.br / 31 3508-9141);

7. Formulário anexo a este Edital devidamente preenchido;
8. Essa documentação poderá ser enviada por Correio Postal ou meio eletrônico
(mestrado@una.br).

NÚMERO DE VAGAS
Serão disponibilizadas 30 vagas anualmente. Candidatos aprovados podem iniciar
o curso à medida em que houver a liberação de vagas.

PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO (de caráter eliminatório)

Data e local de realização das provas: conforme agendamento prévio, em local
informado no ato da inscrição. A tolerância para atrasos às provas é de, no
máximo, 20 minutos.
Prova de conhecimento específico: abrange a temática (Gestão Social,
Educação e Desenvolvimento Local) e área de concentração do curso (Inovações
Sociais e Desenvolvimento Local) e pressupõe o estudo de bibliografia fornecida
no agendamento para sua realização.
Prova de leitura e interpretação de texto em língua estrangeira: texto em inglês
ou francês ou espanhol conforme indicação do(a) candidata(a) no ato da inscrição,
permite o uso de dicionário impresso.
Percentual mínimo de aproveitamento em cada uma dessas duas provas:
60%.
Divulgação do resultado: será feita por e-mail sem a revelação da nota obtida,
não sendo franqueada a possibilidade de recurso.

SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO (apenas para os candidatos
aprovados na etapa anterior)
Análise de documentos: do currículo, do histórico escolar e das informações
inseridas no formulário anexo.
Entrevista: será previamente agendada, sendo que o não comparecimento no dia
e horário marcados sem justificativa plausível e aceita pelo Colegiado do PPGGSEDL implicará na eliminação do(a) candidato(a).

RESULTADO FINAL

Apuração: será baseada na média ponderada das notas obtidas pelo(a)
candidato(a) nas duas etapas, considerando-se os seguintes pesos:


Prova de conteúdo específico: 2





Prova de língua estrangeira: 1
Currículo, histórico escolar e formulário anexo a este edital preenchido: 1
Entrevista: 2

Comunicação: será feita por e-mail diretamente ao(à) candidato(a) logo após
homologação pelo Colegiado do Programa.

BANCAS DE SELEÇÃO
Constituição: serão formadas por professores pertencentes ao corpo docente
deste Programa de Pós-Graduação.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Prova de conteúdo específico: adequação conceitual, coesão e coerência
textuais, correção gramatical e ortográfica, uso adequado do vernáculo e fluência
linguística.

Prova de língua estrangeira: leitura e compreensão do texto da prova.
Documentos pessoais: atividades profissionais, experiências de trabalho,
produção técnica, produção científica, premiações.
Entrevista: coerência com as informações encaminhadas por meio do formulário
anexo a este edital, objetividade e disponibilidade para a realização do curso.

Recurso: as avaliações serão objeto de discussão, análise e homologação pelo
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Gestão Social, Educação e
Desenvolvimento Local, deliberação soberana e final, não passível de recurso.

MATRÍCULA
Responsável: o(a) candidato(a) aprovado(a) ou alguém autorizado por procuração.
Local: Secretaria dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (Campus
Guajajaras do Una, sala T-5) entre 10h e 20h30.
Condição: O(a) candidato(a) que não efetuar a matrícula no período indicado para
isso perderá o direito à vaga.
Entrega de documentos: candidatos reprovados deverão buscá-los até 30 dias
após a conclusão do processo seletivo e dentro do calendário institucional; caso
contrário, serão descartados.
Belo Horizonte, 25 de março de 2019

Ricardo Cançado Gonçalves de Souza
Reitor do Centro Universitário Una

----------

ANEXO

1. Nome do(a) candidato(a): _________________________________________
2. Breve histórico da formação acadêmica: (até 800 caracteres contando os
espaços)
3. Breve histórico das experiências profissionais: (até 800 caracteres contando os
espaços)
4. Questões que motivam seu ingresso nesse mestrado: (até 800 caracteres
contando os espaços)
5. Interesses profissionais atuais: (até 800 caracteres contando os espaços)

Assinatura

Local e data

