EDITAL Nº 006/2018
A coordenação do Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Negócios da
Universidade Estadual do Paraná, campus Paranaguá, em conformidade com as disposições
contidas no Edital 001/2018 e considerando: a necessidade de novo calendário do Processo seletivo
em razão do período de recesso das atividades acadêmicas,
TORNA PÚBLICO:
a) O edital de homologação das inscrições de candidatos do Processo Seletivo para turma de
“Pós Graduação em Gestão Estratégica de Negócios” (lato sensu), modalidade presencial
e gratuita, ofertada pelo departamento de Administração de Empresas da UNESPARPARANAGUÁ,
b) Novo calendário do referido Processo Seletivo.
A relação de candidatos com as inscrições homologadas é apresentada no quadro 1, a seguir:
Alana Mariana de Campos
Andriele Amaral Alves Pereira
Antonio Carlos Franco
Dayane do Rocio Dias do Nascimento
Geovana Ezequieli de França
Guilherme de Oliveira Mattozo
Izabel Martins de Lima
Jéssica Bonafini Berlin Faustino
José Reis de Freitas Neto
Kelvin da Silva Gonçalves
Laila Rejan Matias e Souza
Luciane Silva franco
Luiz Gustao Moreira Rocha
Magda Esther Fernandes Souza
Maicon Sivio Ceccato
Maria Cristina Bispo Santos
Mariana Elisa José Leal
Myllena Emilia Rodrigues da Silva
Omar Kaled Omar
Rodrigo de Paula Leandro
Thais Brudeck Forigo
Os candidatos relacionados no quadro 1 estão aptos a desenvolver a prova escrita na nova
data estipulada por esta comissão conforme o quadro 2.
O novo calendário do presente Processo Seletivo e suas respectivas etapas ocorrerão
conforme o quadro 2, a seguir:
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Data
01.02.2018 a
28.02.2018
28.02.2018
02.03.2018
02.03.2018
05.03.2018
06.03.2018
22.03.2018
26.03.2018
27 e 28.03.2018
02.04.2018
03 a 05.03.2018
07.04.2018

Evento
Período de inscrições
Prazo final solicitação de isenção da taxa de inscrição
Edital resultado solicitação de isenção da taxa de inscrição
Edital de homologação das inscrições
Recurso referente edital de homologação das inscrições
Edital final de homologação das inscrições
Prova escrita
Edital aprovados fase 1 (prova escrita e currículo) e divulgação do
cronograma de entrevistas
Realização das entrevistas
Edital resultado final do processo seletivo
Período de matrículas
Previsão início das aulas

A prova escrita será realizada no dia 22 de março de 2018 às 19 horas no auditório da sede
pedagógica da UNESPAR, situada à Rua Comendador Correa Jr, 117 – Centro, Paranaguá-PR. Não
será permitida a entrada no local de prova após as 18:50h, portanto, pede-se que os (as) candidatos
(as) cheguem com 20 minutos de antecedência. A prova terá duração de duas horas e será composta
por questões compreendidas no campo de estudo da administração de empresas. As questões serão
elaboradas pelos professores da Pós Graduação em Gestão Estratégica de Negócios. A prova será
analisada de acordo com a organização do texto elaborado nas respostas escritas pelos (as)
candidatos (as), bem como pela capacidade de apresentação, desenvolvimento e síntese de ideias e
argumentos teóricos e pela qualidade da redação em termos das normas cultas da língua portuguesa.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
e-mail: sandro.deretti@unespar.edu.br
Paranaguá, 02 de março de 2018.

Prof. Sandro Deretti
Presidente CPSPG
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