EDITAL DO MESTRADO Nº 02/2018
EDITAL DE SELEÇÃO PARA O MESTRADO EM PRÁTICAS TRANSCULTURAIS.
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU”, NÍVEL MESTRADO, MODALIDADE PROFISSIONAL,
ÁREA DE LETRAS E ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM “PRÁTICAS TRANSCULTURAIS”.
A Reitoria do Centro Universitário UNIFACVEST, no uso das atribuições estatutárias e regimentais que lhe
são conferidas, torna público o Edital para a seleção de candidatos para ingresso no Programa de
Mestrado em PRÁTICAS TRANSCULTURAIS, modalidade Profissional, para ingresso no ano 2018/2,
autorizado conforme PORTARIA CAPES/MEC nº 655, de 22 de maio de 2017.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento de 16 (dezesseis)
vagas no Programa de Mestrado acima citado, que deverão estar vinculadas às seguintes Linhas de
Pesquisa: 1. Práticas culturais e sociais da literatura; 2. Linguagens, micronarrativas e tecnologias.
As linhas de pesquisa estão detalhadas na “home page” do Centro Universitário UNIFACVEST
(http://www.unifacvest.net). Poderão candidatar-se profissionais portadores de diploma de Curso de
Graduação que atuem em áreas afins e/ou humanas e sociais aplicadas.
2 DAS INSCRIÇÕES
2.1 Local e período
As inscrições serão realizadas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação, localizado na Avenida
Marechal Floriano Peixoto, 947, Lages/SC, no horário de 13h00min às 17h00min, entre agosto e 14
novembro de 2018.
As inscrições poderão ser feitas diretamente pelo candidato, ou por procurador com firma reconhecida
em cartório até a data limite. Não será permitida a complementação documental depois de efetivada a
inscrição.
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. Cada candidato poderá se
inscrever em uma linha de pesquisa do programa.
2.2 Documentos necessários
No ato da inscrição, os candidatos deverão entregar a documentação que segue:
a) Formulário de inscrição preenchido e assinado pelo candidato ou procurador devidamente
documentado (Anexo A).
b) Fotocópia da Carteira de Identidade.
c) Fotocópia do comprovante do Serviço Militar (brasileiros natos ou naturalizados do sexo masculino).
d) Fotocópia autenticada do Diploma de Graduação e Histórico Escolar – no caso de Diploma expedido
por
Instituições estrangeiras, deverá estar reconhecido e revalidado pelo MEC.
e) Fotocópia autenticada do Certificado de Especialização, se houver.
f) Curriculum Vitae modelo Lattes (http://lattes.cnpq.br/). Uma via impressa com
documentos/comprovação.
g) Carta de intenção vinculando seu tema a uma das linhas de pesquisa.
h) Uma fotografia 3x4 recente.
i) Declaração de compromisso pessoal de dedicação ao Mestrado de no mínimo 20 horas semanais,
durante a vigência do curso.

j) Declaração de aceitação das normas previstas no Regulamento do Programa de Mestrado disponível
no site <www.unifacvest.net>
k) Comprovante original do pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), no Banco BRADESCO, Agência 0360, Conta n° 6451-3.
3 DA SELEÇÃO E CRONOGRAMA
Etapa I - Verificação e homologação dos pedidos de inscrição
Esta etapa consiste da verificação dos pedidos de inscrição que serão homologados ou não. A inscrição
do candidato será homologada depois de verificada a comprovação, pela Comissão de Seleção, da
documentação exigida neste Edital.
Etapa II – Análise de Curriculum Vitae
Análise de Curriculum Vitae (Será avaliada a trajetória acadêmica e profissional do candidato, de acordo
com o Anexo C deste Edital. Serão considerados na pontuação somente os itens que apresentam a
documentação comprobatória).
Análise da carta de intenção. O aluno deve escrever uma carta explicando qual é a previsão de
trabalho a ser feito no mestrado. (Será avaliada a proposta do candidato, sua articulação com a linha de
pesquisa indicada e capacidade do candidato de fazer as articulações entre o seu tema e a linha de
pesquisa).
16/11/2018 Divulgação do resultado.
4. DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO
A classificação final dos candidatos será feita com base nos resultados obtidos em todas as etapas do
processo seletivo, até o limite de 16 vagas.
Em caso de empate da nota final, o desempate ocorrerá em observância à maior nota obtida pelo
candidato nas etapas do processo seletivo, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:
A prova de proficiência em língua estrangeira terá duas edições: preferencialmente em maio e
novembro.
Prova de Proficiência em Língua Estrangeira – Inglês, Francês ou Espanhol.
O aluno terá duas oportunidades para demonstrar suficiência em língua estrangeira. É
necessária aprovação em uma dessas oportunidades para permanecer vinculado ao Programa.
Período de Matrícula: de 16 a 23 de novembro de 2018.
INICIO DAS AULAS – 23 de novembro de 2018
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
a. A lista dos nomes dos candidatos aprovados será afixada no quadro de avisos da Secretaria do
Programa de Mestrado e enviada aos alunos por e-mail.
b. Serão classificados os dezesseis primeiros candidatos aprovados no processo seletivo ou conforme o
número de vagas.
c. A taxa de inscrição não será devolvida aos candidatos sob nenhuma hipótese.
d. Os candidatos não selecionados deverão retirar seus documentos entregues no ato da inscrição até o
dia 30/12/2018. A partir desta data, a Secretaria não se responsabilizará pela guarda dos mesmos.
e. Informações adicionais podem ser disponibilizadas no site do curso.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.
Lages, 14 de agosto de 2018.
Reitor do Centro Universitário FACVEST - UNIFACVEST

ANEXO A
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Dados do candidato
Nome completo:

Nascimento: (dd/mm/aaaa)

De acordo com o IBGE, em relação à raça ou cor, como o candidato se declara?
( ) branca ( ) parda ( ) preta ( ) indígena ( ) amarela
Sexo: ( ) masculino

( ) feminino

Estado civil:
( ) solteiro ( ) casado/união estável ( ) divorciado ( ) viúvo
Tipo de escola que concluiu a educação média:
( ) particular ( ) pública
Tipo de escola que concluiu a educação superior:
( ) particular ( ) pública
Graduação do candidato e Instituição de ensino:

Especialização cursada (se for o caso) e Instituição de ensino:

Endereço completo/Cidade/UF:

Telefone(s) com DDD:

Endereço(s) eletrônico(s):

Documento de Identidade:

CPF:

Título do Projeto:

Linha de pesquisa:
( ) Práticas culturais e sociais da literatura
( ) Linguagens, micronarrativas e tecnologias
Declaração
Declaro que estou de acordo com os termos do Edital de Seleção do Mestrado Profissional em Práticas
Transculturais – 2019/1, com disponibilidade de 15 horas semanais para cursar o Programa.
Lages,_________/_________/___________.

______________________________________________________
Assinatura do candidato

