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CALENDÁRIO 

ETAPA AÇÃO DATA 

I Inscrição e entrega de documentos 
Site da Unesc 

15/12 /2018 a 08/03/2019 

 
II 

Análise de Currículo 
Resultados para os aprovados para a 
Etapa III (menos de 200 pontos ou sem 
nota no teste ANPAD) e etapa IV (mais de 
300 pontos no teste ANPAD) 

11 a 13/03/2019 

 
III 

Avaliação escrita, para candidatos 
aprovados na etapa II 

15/03 às 9h 

Divulgação dos candidatos aprovados para 
a etapa IV 

20/03 a partir das 14 h 

 
 
 
IV 

Entrevista para os candidatos aprovados 
nas etapas I, II e III 

26/02/2019 a partir das 9h 

Entrevista com candidatos diretamente 

aprovados na Etapa II (mais de 300 pontos 

no Teste ANPAD) e candidatos aprovados 

na Etapa III. 

26/02/2019 a partir das 
14h 

Entrevista com candidatos aprovados na 

Etapa III. 

27/03/2019 a partir das 9h 

 RESULTADO DA SELEÇÃO 03/04/2019 a partir das 
14h 

 MATRÍCULA 04 a 09/03/2019 na 
Secretaria do mestrado 
UNESC 
Segunda a sexta-feira 

(exceto feriado), das 8h às 

11h30min e das 14h às 

17h. 

Telefone: (69) 3441-4503 
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DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

a) Cópia da cédula de identidade ou outro documento de identificação com validade 

nacional, para os candidatos brasileiros (*); 

b) Cópia da certidão de nascimento ou casamento (*); 

c) Cópia do CPF (*); 

d) Cópia do histórico escolar do(s) curso(s) de graduação (*); 

e) Cópia do diploma de graduação de curso reconhecido pelo MEC (*); 

f) Curriculum Lattes atualizado há menos de 6 meses; 

g) Documento comprobatório do Teste ANPAD OU  

Pré-Projeto de Pesquisa com até 03 (três) páginas contendo tema, objetivo, pergunta 

ou problema de pesquisa, referencial teórico e justificativa. Neste caso, os 

candidatos aprovados deverão assinar, na matrícula, um termo comprometendo-

se a realizar a próxima edição do Teste ANPAD.  

h) Ficha de Inscrição, anexa;  

i) Taxa de inscrição no valor de R$ 200,00 (**);  

j) Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 

Início das aulas 10/04/2019 

Aulas acontecerão na UNESC-Cacoal quinzenalmente no seguinte horário 

4ª feira – vespertino e noturno 

5ª feira – matutino e vespertino 

6ª feira – matutino e vespertino 

Sábado - matutino e vespertino 

CALENDÁRIO 1º SEMESTRE 2019 

MÊS DIAS 

ABRIL 10 a 13 

24 a 27 

MAIO 08 a 11 

22 a 25 

JUNHO 05 a 08 

26 a 29 

 

Endereço da Secretaria de Pós- Graduação (Stricto Sensu) da UNESC: 

Rua dos Esportes, 1038 

Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira (exceto feriado), das 8h às 11h30min e 

das 14h às 17h. 

 

Telefone: (69) 3441-4503 


