EDITAL DE SELEÇÃO 001/2018
Estão abertas a partir do dia 06 de novembro de 2017 as inscrições para o processo seletivo de
candidatos ao Programa de Mestrado Profissional em Engenharia de Produção, Área de
Concentração em Gestão Estratégica e Operacional da Produção, da Universidade Araraquara –
UNIARA.

1. INSCRIÇÃO E INFORMAÇÕES
a) Períodos de inscrição: 06/11/2017 a 22/01/2018
b) Horário: de segundas-feiras às sextas-feiras das 08:00h às 16:00h.
c) Local: Secretaria de Pós Graduação, com Luciana. Ou via Correios através de correspondência
registrada enviada para o endereço: Rua: Carlos Gomes, 1217 – Centro CEP 14801-340– Araraquara/
SP.
d) Contatos: Telefone: (016) 3301-7338, (016) 3301-7341 e (16)3301-7100
e-mail: mestradoengenharia@uniara.com.br / lpoliveira@uniara.com.br
Para efetuar a inscrição os interessados devem acessar o site do curso:
http://www.uniara.com.br/cursos/presencial/mestrado/engenharia-de-producao/#item-selecao-einscriçao
2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido, acompanhado de 01 (uma) foto 3x4 recente;
b) Cópia do Diploma do Curso de Nível Superior de Graduação devidamente registrado;
Observação: será aceito, na fase de inscrição, Certificado de Conclusão de curso ou cópia de
matrícula no último período de graduação do ano letivo de 2017 de alunos concluintes nesse ano. O
aluno aprovado, neste caso, é obrigado a entregar na secretaria de pós-graduação o diploma
devidamente registrado, no ato da matrícula. O não cumprimento implica na perda da vaga.
c) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Nível Superior;
d) Cópia do currículo profissional e/ou Lattes (se houver);
e) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição R$50,00 (por meio de boleto bancário emitido no
final do processo de inscrição online.
f) Proposta de trabalho, com 4.000 a 5.000 caracteres (com espaços), endereçada à comissão de
seleção, fornecendo as seguintes informações:


Dados pessoais
Nome,
Endereço Completo;
Formação (graduação e pós se tiver)
Profissão e local de trabalho (empresa ou instituição de ensino)



Área de interesse (ENGENHARIA DE OPERAÇÕES E PROCESSOS DA PRODUÇÃO; LOGÍSTICA;
PESQUISA OPERACIONAL; ENGENHARIA DA QUALIDADE; ENGENHARIA DO PRODUTO;
ENGENHARIA ORGANIZACIONAL; ENGENHARIA ECONÔMICA; ENGENHARIA DO TRABALHO
e EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO) – Para maiores informações sobre as áreas
da engenharia de produção, acesse o site http://www.abepro.org.br



Por que tem interesse em tal área?



Qual tema dentro dessa área pretende investigar?



Você já leu algum trabalho científico sobre esse tema? Qual?



Se em sua pesquisa, precisar coletar dados em organizações, teria acesso a esses dados e a
essa(s) empresa(s)?



Em sua opinião, como coletaria tais dados (de que forma – através de questionários,
entrevistas, observação, documentos da própria empresa, etc.)?

3. PROCESSO DE SELEÇÃO
a) Primeira fase (eliminatória): Análise do currículo pela comissão de seleção;
b) Segunda fase (eliminatória e classificatória): Redação;
c) Terceira fase (eliminatória e classificatória): Entrevista.

4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
a) Períodos de inscrição: 06/11/2017 a 22/01/2018
b) Divulgação dos resultados da primeira fase: 26/01/2018, pela Internet, no endereço eletrônico
(http://www.uniara.com.br/cursos/presencial/mestrado/engenharia-de-producao/#item-selecao-einscricao);
c) Segunda fase: Redação: 03/02/2018;
d) Divulgação dos resultados da segunda fase: 16/02/2018, pela internet, no endereço eletrônico
http://www.uniara.com.br/cursos/presencial/mestrado/engenharia-de-producao/#item-selecao-einscricao, e por e-mail;
e) Terceira fase: entrevista com os candidatos aprovados na segunda fase: dias 23/02/2018 e
24/02/2018;
f) Divulgação dos aprovados turma 2018: 27/02/2018, pela Internet, no endereço eletrônico
http://www.uniara.com.br/cursos/presencial/mestrado/engenharia-de-producao/#item-selecao-einscricao, e por e-mail;
g) Matrícula: 05/03/2018 a 10/03/2017

5. INÍCIO DO CURSO
Recepção dos alunos e Início do curso: 09/03/2018.
Aulas regulares (início): 09/03/2018.

6. INVESTIMENTO
Taxa de inscrição R$ 50,00 (paga através do boleto emitido no final do processo da inscrição online).
7. DURAÇÃO
O mestrado em Engenharia de Produção terá a duração de 24 (vinte e quatro) meses, a partir do
início das aulas regulares.
8. INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Programa de Mestrado em Engenharia de Produção/UNIARA
Secretaria de Mestrado
Telefones: (016) 3301-7338, (016) 3301-7341 e (16)3301-7100
e-mail: mestradoengenharia@uniara.com.br; lpoliveira@uniara.com.br;
Endereço eletrônico: http://www.uniara.com.br/cursos/presencial/mestrado/engenharia-deproducao

Endereço para correspondência
Universidade de Araraquara - UNIARA
Mestrado Engenharia de Produção
A/C - Luciana
Rua: Carlos Gomes, 1217 - CEP 14801-340 - Araraquara-SP.

INFORMAÇÕES GERAIS
FONE/FAX: (16) 3301-7100 OU 0800556588

