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EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

1. Torna-se público que, no período de 23 de setembro a 08 de novembro de 2019, estarão abertas 

as inscrições ao processo seletivo para o Mestrado em Administração e Negócios do Programa 

de Pós-Graduação em Administração (PPGAd).  

2. Esta seleção visa ao preenchimento de até 35 (trinta e cinco) vagas com ingresso no primeiro 

semestre de 2020, das quais 02 (duas) vagas serão reservadas para candidatos estrangeiros. 

Não havendo candidatos estrangeiros que atendam aos requisitos da seleção, as vagas 

reservadas poderão ser preenchidas pelos demais candidatos não estrangeiros. Bem como, não 

havendo o preenchimento do total do número de vagas para ingressantes no curso de 

Mestrado, as vagas remanescentes poderão ser realocadas para ingressantes de Doutorado em 

conformidade com o respectivo edital vigente. 

3. A inscrição será feita mediante o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$100,00 e da 

entrega dos seguintes documentos: 

a) Formulário de inscrição, a ser preenchido no link: 

 http://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do;  

b) Cópia do currículo modelo Lattes/CNPq (a ser preenchido no site do CNPq, 

http://lattes.cnpq.br/), destacando formação, principais atividades acadêmicas e de 

aperfeiçoamento, publicações, participação em projetos de pesquisa e atividades 

profissionais. Se estrangeiro, Curriculum Vitae;  

c) Cópia da carteira de identidade. Se estrangeiro, cópia do passaporte;  

d) Cópia do CPF; 

e) Cópia do diploma e do histórico escolar de graduação; 

f) Uma foto 3x4 recente;  

g) Comprovante de realização da prova da ANPAD, com respectiva pontuação alcançada pelo 

candidato; 

h) Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição (R$ 100,00); 

i) O candidato com deficiência ou necessidades educacionais especiais que necessitar de 

atendimento específico ou material adaptado deverá encaminhar para a secretaria do PPG, 

no momento da inscrição, um laudo recente (máximo 12 meses), emitido e assinado por 

especialista credenciado no Conselho Regional de Medicina (CRM). O documento deve 

especificar a natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as condições 

recomendadas para a realização das atividades avaliativas previstas por este Edital.  
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OBSERVAÇÃO: Os documentos acima deverão ser entregues na Secretaria do PPGAd até o 
dia 11 de novembro de 2019. No caso de remessa pelo correio, serão aceitos os 
documentos com data de postagem “via Sedex” até o dia 11 de novembro de 2019 para o 
seguinte endereço: 

PUCRS – Programa de Pós-Graduação em Administração 

Av. Ipiranga, 6681 – prédio 50 – sala 1105 

Porto Alegre – RS 

CEP: 90619-900 

4. Serão aceitos resultados de provas realizadas pela ANPAD em todas as Universidades do país. 

Aqueles candidatos que não tiverem realizado a prova da ANPAD até o período de fechamento 

das inscrições poderão inscrever-se mesmo assim e entregar a nota da prova da ANPAD até 11 

de novembro de 2019. Maiores informações poderão ser obtidas na página da entidade 

(www.anpad.org.br) e na secretaria do PPGAd. 

5. A comissão de Seleção do PPGAd analisará os documentos apresentados, gerando um escore 

para cada candidato, considerando os critérios abaixo especificados: 

a) Pontuação na prova da ANPAD: peso = 4 (quatro); 

b) Análise do Currículo: peso = 2 (dois); 

c) Desempenho na entrevista de seleção: peso = 4 (quatro). 

Nenhum destes critérios é eliminatório, sendo o desempenho em cada um deles utilizado na 

composição do escore final de classificação do candidato. 

Caso haja necessidade de critério de desempate entre dois ou mais candidatos será usado o critério de 

nota na prova da ANPAD, sendo selecionado o candidato com nota mais alta. 

6. As entrevistas de seleção ocorrerão dentro do período de 18 de novembro de 2019 a 06 de 

dezembro de 2019, das 14h30min às 17h30min, em horário pré-definido e pré-agendado. Os 

candidatos deverão se apresentar na Secretaria do PPGAd (Av. Ipiranga 6681 – prédio 50, sala 

1105) com 15 minutos de antecedência ao horário agendado. O agendamento das entrevistas 

será feito pela Secretaria do PPGAd por ocasião da entrega de documentação. Aqueles 

candidatos que enviarem a documentação pelo correio deverão entrar em contato pelo e-mail 

ppgad@pucrs.br ou pelos telefones 51-3320-3524 e 3320-3688, para verificar dia e horário da 

entrevista. Para candidatos residentes no exterior, em outros estados ou no interior do estado 

do Rio Grande do Sul a entrevista poderá ser realizada através de videoconferência. 

7. A relação dos candidatos selecionados e suplentes será divulgada até o dia 20 de dezembro de 

2019 no site do PPGAd: www.pucrs.br/negocios/programa-de-pos-graduacao-em-

administracao/ingresso-e-processo-seletivo/ 

8. A Comissão de Seleção se reserva o direito de não preencher todas as vagas caso considere que 
os candidatos não atinjam escore mínimo necessário para a sua aprovação no processo 
seletivo.  
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9. Ao realizar sua inscrição, o candidato estará manifestando sua ciência e concordância com 

as normas e informações do presente edital. Havendo recurso por parte dos(as) 

candidatos(as), este será examinado e decidido pela Comissão Coordenadora do Programa 

de Pós-Graduação em Administração da PUCRS.   

10. Os candidatos não selecionados deverão retirar seus documentos na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Administração até 30 (trinta) dias após a divulgação do 

resultado da seleção. Após esta data este material será descartado. 

 

Informações complementares sobre o Mestrado em Administração e Negócios poderão ser 
obtidas utilizando as seguintes formas de contato: na página do Programa 
http://www.pucrs.br/negocios/programa-de-pos-graduacao-em-administracao, pelo e-mail  
ppgad@pucrs.br, pelos telefones (51)3320-3524 e 3320-3688, ou pessoalmente na Secretaria, na 
sala 1105 do prédio 50 da PUCRS (Av. Ipiranga, 6681 – Porto Alegre/RS). 

 

Porto Alegre, 23 de setembro de 2019. 

 

        Prof. Dr. Lélis Balesin Espartel 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração 
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