
                                                                    
 
 
 

 

PROCESSO SELETIVO DO MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
EDITAL N.º 37/2021 - 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 2021/02, 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), parecer CNE/CES 944/2019 . 

 

1 DA INSCRIÇÃO 

 

ONDE SE LÊ: 

 

As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 15 de junho e 06 de julho de 

2021, até as 22h, pela página www.feevale.br/selecaostricto. 

 

LEIA-SE: 

 

As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 15 de junho e 12 de julho de 

2021 até as 22h, pela página www.feevale.br/selecaostricto. 

 

1.3 TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

ONDE SE LÊ: 

 

A taxa de inscrição, no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), deverá ser 

paga por meio do boleto gerado no final da inscrição ou em agência bancária, 

impreterivelmente, até o dia 07/07/2021, independentemente de feriados. A inscrição 

somente será confirmada após o pagamento da taxa. 

 



                                                                    
 
 
 

 

LEIA-SE: 

 

A taxa de inscrição, no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), deverá ser 

paga por meio do boleto gerado no final da inscrição ou em agência bancária, 

impreterivelmente, até o dia 13/07/2021 independentemente de feriados. A inscrição 

somente será confirmada após o pagamento da taxa. 

 

3 DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS E DIVULGAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

 

ONDE SE LÊ: 

 

3.1 PRIMEIRA ETAPA (CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA): ANÁLISE DE 

DOCUMENTOS 

 

A análise de documentos e sua respectiva pontuação será realizada entre os 

dias 09 e 16 de julho de 2021, de acordo com a Ficha de Pontuação do Curriculum Vitae 

(Anexo I), o Anteprojeto de Pesquisa (conforme modelo no Anexo II) e os Critérios de 

Seleção (Anexo III). 

A relação dos candidatos selecionados nessa etapa será divulgada no dia 16 de 

julho de 2021, após as 18h, na página do Curso. 

 

3.2 SEGUNDA ETAPA (ELIMINATÓRIA): ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

[...] As entrevistas vão ocorrer por meio de web conferência, nos dias 20 e 21 de 

julho de 2021. O link de acesso ao ambiente virtual de realização da entrevista será 

enviado aos candidatos, por e-mail.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    
 
 
 

 

LEIA-SE: 

 

3.1 PRIMEIRA ETAPA (CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA): ANÁLISE DE 

DOCUMENTOS 

 

A análise de documentos e sua respectiva pontuação será realizada entre os 

dias 14 e 19 de julho de 2021, de acordo coma Ficha de Pontuação do Curriculum Vitae 

(Anexo I), o Anteprojeto de Pesquisa (conforme modelo no Anexo II) e os Critérios de 

Seleção (Anexo III). 

A relação dos candidatos selecionados nessa etapa será divulgada no dia 19 de 

julho de 2021, após as 18h, na página do Curso. 

 

3.2 SEGUNDA ETAPA (ELIMINATÓRIA): ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

[...] As entrevistas vão ocorrer por meio de web conferência, nos dias 21 e 22 de 

julho de 2021. O link de acesso ao ambiente virtual de realização da entrevista será 

enviado aos candidatos, por e-mail.  

 

 

Novo Hamburgo, 06 de julho de 2021. 

 
 

 

 
_______________________________________ 

Fernando Rosado Spilki 
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 


