EDITAL DE SELEÇÃO 001/2021
(Processo seletivo totalmente on line)
Estão abertas a partir do dia 03 de novembro de 2020 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. Excepcionalmente esse
ano, o processo seletivo será totalmente on line, com a opção de presencial para aqueles que desejarem.

1. INSCRIÇÃO E INFORMAÇÕES
a) Períodos de inscrição: 03/11/2020 a 25/01/2021
b) Horário: de segundas-feiras às sextas-feiras das 8h às 11h30min e das 13h às 17h.
c) O envio da documentação abaixo mencionada deverá ser realizado por email.
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:
https://www.uniara.com.br/ppg/engenharia-producao/processo-seletivo/
2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (emitido após a inscrição online), acompanhado de
01 (uma) foto 3x4 recente;
b) Cópia do Diploma do Curso de Nível Superior de Graduação devidamente registrado;
c) Cópia de um documento de identificação oficial com foto (Cédula de Identidade ou CNH);
d) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
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 2020 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.
e) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Nível Superior;
f) Cópia do currículo profissional e/ou Lattes (se houver);
g) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição R$50,00 (por meio de boleto bancário emitido no final
do processo de inscrição online.
h) Proposta de trabalho a ser preenchida no link https://forms.gle/ForZ3gWmV7m3oqMN9

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 E PROCEDIMENTOS DAS ATIVIDADES
a) Períodos de inscrição: 03/11/2020 a 25/01/2021
b) Divulgação dos resultados da primeira fase: 01/02/2021, pela Internet, no endereço eletrônico
https://www.uniara.com.br/ppg/engenharia-producao/processo-seletivo/resultados/
c) Segunda fase: Redação: 06/02/2021, 9hs (horário de Brasília). Procedimento para realização: o
candidato terá 2 opções para realizar a sua redação




Remota: no dia e horário determinados, o candidato deverá fazer uso de computador ou celular
com câmera ativada todo o tempo durante a prova. A redação será redigida em formulário
específico, via Google forms, a ser disponibilizado por meio de link encaminhado ao candidato,
ou
Presencial: no dia e horário determinados, o candidato poderá fazer sua redação, utilizando um
dos equipamentos do laboratório de informática do Programa de Mestrado Profissional em
Engenharia da Produção, que será devidamente preparado para esse fim e destinado para uso
exclusivo do candidato, respeitando o regramento exigido pelos órgãos de saúde. A redação será
redigida em formulário específico via Google forms, disponibilizado ao candidato. Nesta opção,
solicitamos que os candidatos manifestem sua preferência com antecedência, pelo email
mestradoengenharia@uniara.com.br / lpoliveira@uniara.com.br.

d) Divulgação dos resultados da segunda fase: 19/02/2021, pela internet, no endereço eletrônico
https://www.uniara.com.br/ppg/engenharia-producao/processo-seletivo/resultados/, e por e-mail;
e) Terceira fase: entrevista com os candidatos aprovados na segunda fase: dias 26/02/2021 e 27/02/2021.
Procedimento para realização: esta etapa será totalmente on line e realizada via aplicativo de vídeo
conferência (Google meet), cujo link será encaminhado ao candidato no dia e horário agendados para sua
entrevista. Durante esta etapa (entrevista) o candidato poderá fazer uso de computador pessoal ou
celular, desde que com o dispositivo de captura de imagem (câmera) aberto, o qual deverá se manter
nesta condição durante todo o período de realização da entrevista.
f) Divulgação dos aprovados turma 2021: 02/03/2021, pela Internet, no endereço eletrônico
https://www.uniara.com.br/ppg/engenharia-producao/processo-seletivo/resultados/, e por e-mail;
g) Matrícula: 08/03/2021 a 13/03/2021

5. INÍCIO DO CURSO
Recepção dos alunos e Início do curso: 12/03/2021.
Aulas regulares (início): 12/03/2021.

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: https://www.uniara.com.br/ppg/engenharia-producao/
9. FALE COM O COORDENADOR
Para maiores esclarecimentos sobre o programa ou parcerias empresa-universidade, fale diretamente
com o coordenador do curso.
Prof. Dr. José Luís Garcia Hermosilla
e-mail: jlghermosilla@hotmail.com

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Universidade de Araraquara – UNIARA (UNIDADE II)
Setor - Mestrado Engenharia de Produção
A/C - Luciana
Rua: Carlos Gomes, 1217 – sala 202 – 2º andar – Bairro: Centro
CEP 14801-340 - Araraquara-SP.

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

