
 

 

 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO MINTER PUCPR/FAT – 2019 
 

INSCRIÇÕES 

 

Período de inscrições no processo de seleção para ingresso no Curso de Mestrado 

Interinstitucional em Administração - MINTER/PUCPR/FAT: 24 de OUTUBRO a 06 de 
DEZEMBRO de 2018. 

 

Os candidatos à seleção do Curso de Mestrado Interinstitucional em Administração 

deverão preencher a ficha de inscrição pela Internet, no site do Programa: 

https://www.pucpr.br/escola-de-negocios/mestrado-doutorado/administracao/, 

e pagar a taxa de inscrição de R$ 115,00 (cento e quinze reais) nas agências bancárias, 

conforme indicado no boleto. 

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS: 
 

1. Curriculum Vitae: conforme modelo. Indicar qual o Linha de Pesquisa que pretende 

participar (Finanças, Marketing ou Estratégia em Organizações). 

2. Histórico Escolar: cópia do histórico escolar dos Cursos de Graduação (obrigatório) e 

Especialização Latu Sensu (opcional); 

3. Cópia: CPF e RG (não serão aceitas CNH ou Carteira Profissional); 

4. Cópia: Diploma dos cursos superiores (obrigatório - frente e verso) e especialização 

(opcional).  

5. Uma foto 3x4. 

A documentação solicitada deverá ser digitalizada e enviada via e-mail para o 
endereço: ppad@pucpr.br até o dia 06 de DEZEMBRO de 2018 (documentação legível). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pucpr.br/escola-de-negocios/mestrado-doutorado/administracao/
http://www.pucpr.br/arquivosUpload/5373876391406143768.doc
mailto:ppad@pucpr.br


PROCESSO SELETIVO 

 

Período do processo de seleção para admissão no Curso de Mestrado Interinstitucional 

em Administração - MINTER/PUCPR/FAT em 2018: 24 de OUTUBRO a 06 de DEZEMBRO 
de 2018. 

 

 
FASES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

Fase I: Análise do Currículo Lattes, Histórico Escolar e Produção Acadêmica. 

 

Serão selecionados até 40 (quarenta) candidatos para a entrevista após a análise do 

Currículo Lattes, histórico escolar e produção acadêmica. 

 

 

Fase II: Entrevistas – FASE FINAL1 

 

De 10 a 12 de DEZEMBRO de 2018, a Comissão de Seleção do Programa de Pós-

Graduação em Administração da PUCPR realizará as entrevistas com os candidatos.  

 

Serão selecionados até 25 (vinte e cinco) candidatos. A lista dos candidatos selecionados 

e a lista de espera (caso haja) serão divulgados no dia 14 de DEZEMBRO DE 2018. 

 

 
AULA INAUGURAL 

 
A aula inaugural será realizada no dia 17 de DEZEMBRO de 2018. 

 
 

MATRÍCULAS 
 

Período de matrículas para ingresso no Curso de Mestrado Interinstitucional em 

Administração – MINTER/PUCPR/FAT: 15 de DEZEMBRO de 2018 a 28 de FEVEREIRO de 
2019. 

 

Local:   
Av. Presidente Roosevelt, 1200 - Serraria - Maceió - Alagoas 

Telefone: (82) 3311-5620/ 3311-5632 

E-mail: posgraduacao@fat-al.edu.br 

Horário de atendimento: 8h às 12h e de 14h às 20h 

                                                           
1 A PUCPR se reserva ao direito de selecionar aqueles candidatos que a comissão de seleção do MINTER 

considere aptos a desenvolver estudos avançados ao nível de Mestrado, não cabendo recursos jurídicos 

de qualquer natureza. 



Documentos solicitados para a matrícula: cópia do RG e do CPF, cópia do histórico 

escolar e do diploma dos cursos de graduação (obrigatório) e especialização e duas fotos 

3x4. 

 

Contato PUCPR/PPAD 
E-mail: ppad@pucpr.br 

Telefone: (41) 3271-1476 

 

Início das aulas:2 14 de MARÇO de 2019. 
 
 
 
 

CRONOLOGIA DO PROCESSO SELETIVO 

MINTER – PUCPR/FAT 
 

DATA ETAPAS 

24 de outubro de 2018 a  

06 de dezembro de 2018 
Inscrição * 

10 a 12 de dezembro de 2018 Fase II – Entrevistas 

14 de dezembro de 2018 Resultado Final da seleção 

15 de dezembro de 2018 a  

28 de fevereiro de 2019  
Período de matrículas 

17 de dezembro de 2018 Aula Inaugural 

14 de março de 2019 Início das aulas 

 

* (https://www.pucpr.br/escola-de-negocios/mestrado-doutorado/administracao/) 

 

                                                           
2 Os alunos que por ventura não cursarem disciplinas ofertadas em Maceió/Alagoas deverão cursá-las 

durante o período de estágio obrigatório em Curitiba-PR. 
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