
                                                                    
 
 
 
 
 

 

PROCESSO SELETIVO DO MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL N.º 52/2019 - PROPPEX 
 

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO – 

ASPEUR, mantenedora da Universidade Feevale (Portaria n.º 346, de 10.03.2017, do 

MEC), com sede em Novo Hamburgo, neste Estado, na ERS-239, 2755, Bairro Vila 

Nova, 93525-075, inscrita no CNPJ sob n.º 91.693.531/0001-62, representada pela Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Universidade Feevale TORNA 

PÚBLICO o Processo Seletivo para fins de ingresso, em 2020/01, no Mestrado 

Acadêmico em Administração, ministrado nesta Instituição de Ensino Superior e 

recomendado na 184ª Reunião do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior 

(CTC-ES). 

 

ONDE SE LÊ: 

 

1. DA INSCRIÇÃO 

[...] 

1.2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição pela 

internet: 

a) Cópia digitalizada, frente e verso, da Carteira de Identidade; 

b) Cópia digitalizada, frente e verso, do diploma do curso de graduação* (ou 

atestado de previsão de conclusão de curso*); 

c) Cópia digitalizada do Histórico Escolar de conclusão da graduação*; 

d) Cópia digitalizada da ficha de critérios de seleção preenchida (disponível 

na página do Edital); 

e) Link do Currículo Lattes atualizado, modelo disponível em www.cnpq.br; 

f) Cópia digitalizada, do comprovante de realização da prova da ANPAD 

(caso possua) realizado há, no máximo, 2 (dois) anos, com respectiva pontuação 

alcançada pelo candidato; 

g) Cópia digitalizada das comprovações das produções científicas 

(cursos, palestras e eventos científicos na área ou em áreas afins e produção 

bibliográfica) e de outras atividades acadêmicas ou profissionais, elencadas no 

Lattes e realizadas nos últimos cinco anos (2015 a 2019).  

 

http://www.cnpq.br/


                                                                    
 
 
 
 
 

 

LEIA-SE: 

 

1. DA INSCRIÇÃO 

[...] 

2.2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição pela 

internet:  

a) Cópia digitalizada, frente e verso, da Carteira de Identidade; 

b) Cópia digitalizada, frente e verso, do diploma do curso de graduação* (ou 

atestado de previsão de conclusão de curso*); 

c) Cópia digitalizada do Histórico Escolar de conclusão da graduação*; 

d) Cópia digitalizada da ficha de critérios de seleção preenchida (disponível 

na página do Edital); 

e) Link do Currículo Lattes atualizado, modelo disponível em www.cnpq.br; 

f) Cópia digitalizada, do comprovante de realização da prova da ANPAD 

(caso possua) realizado há, no máximo, 2 (dois) anos, com respectiva pontuação 

alcançada pelo candidato; 

g) Cópia digitalizada das comprovações das produções científicas (cursos, 

palestras e eventos científicos na área ou em áreas afins e produção bibliográfica) e de 

outras atividades acadêmicas ou profissionais, elencadas no Lattes e realizadas nos 

últimos cinco anos (2015 a 2019).  

h) Proposta de Pesquisa, conforme modelo disponível no site 

www.feevale.br/pgadministracao. 

 

 

Novo Hamburgo, 15 de janeiro de 2020. 

 
 

_________________________________________ 
João Alcione Sganderla Figueiredo 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 
 

http://www.cnpq.br/
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