EDITAL 2019
PROCESSO SELETIVO DISCENTE do Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Administração,
curso de Doutorado.

O Departamento de Administração do Centro Universitário Campo Limpo
Paulista torna pública a abertura das inscrições para as Provas de Seleção ao
Programa de Pós-Graduação em Administração das Micro e Pequenas
Empresas, para 2019, em nível de Doutorado.

1. INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas on-line, através do Sistema de Processo Seletivo
para Pós-Graduação da UNIFACCAMP, no endereço:
http://www.faccamp.br/new/doutorado/administracao/inscricao

Documentos necessários para a inscrição:
• Cópia da cédula de identidade;
• Cópia do CPF;
• Cópia do diploma do Curso de Mestrado1;
• Cópia do histórico Escolar do Mestrado1;
• Currículo Lattes atualizado;
• Projeto de pesquisa adequado à área de concentração e linhas de
pesquisas do PDA.

Os candidatos deverão entregar a documentação lista da na Secretaria de Pós1 O candidato a “doutorado direto”, sem o título de mestre, deverá apresentar o resultado do Teste ANPAD
com média geral superior a 80% (oitenta por cento) dos pontos ou dentro dos 20% (vinte por cento) dos
melhores classificados nesse teste, conforme Artigo 8º do regimento do programa que versa sobre o processo
seletivo.

Graduação e Pesquisa ou enviar as cópias digitais dos documentos, em
formato PDF, para o e-mail doutorado@faccamp.br. Só serão aceitas as cópias
legíveis.
Em caso de aprovação no processo seletivo, todos os documentos deverão ter
seus originais apresentados no ato da matrícula.
PROCESSO DE SELEÇÃO

Processo de seleção será composto por duas etapas:
Etapa I: Análise de currículo (etapa classificatória)
Etapa II: Prova de língua estrangeira (*), entrevista e avaliação do projeto de
pesquisa (para os aprovados na primeira etapa).
(*) O domínio do inglês para leitura e compreensão de textos e artigos
científicos é obrigatório, devendo o candidato realizar a tradução de um texto
para a devida comprovação no dia da entrevista e avaliação do projeto de
pesquisa.
O mesmo domínio em relação a um segundo idioma, à escolha do candidato,
também é exigido, devendo a comprovação ser efetuada ao longo da
permanência do candidato no Programa. O candidato deverá indicar sua
opção do segundo idioma no ato da inscrição on-line .

3. CALENDÁRIO
Inscrição e entrega de documentos
De 27 de agosto de 2018 a 09 de novembro de 2018.
Divulgação dos aprovados na primeira fase
17 de novembro de 2018.
Prova de língua estrangeira, entrevista e avaliação do projeto de pesquisa
De 21 a 23 de novembro de 2018.
Divulgação dos aprovados
30 de novembro de 2018.
Período de matrícula

De 03 a 06 de dezembro de 2018.
Início das aulas
22 de fevereiro de 2019.
4. Número de vagas
O Programa de Pós-Graduação em Administração oferecerá até 05 (cinco)
vagas para o Doutorado, para o ano de 2019.
5. Informações Adicionais

É responsabilidade do candidato se informar sobre os resultados das
diferentes etapas junto à Secretaria do Programa de Doutorado em
Administração. Não havendo preenchimento das vagas, poderá ocorrer ao
longo do ano um segundo processo de seleção para as vagas remanescentes.
Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e
pesquisa da UNIFACCAMP que também homologará o resultado final do
processo de seleção.

Campo Limpo Paulista, 22 de agosto de 2018.

