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EDITAL UnC-REITORIA – 013/2018 
 

Processo Seletivo para ingresso no Programa de 

Mestrado em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental 

da Universidade do Contestado – UnC para o ano de 

2018. 

 

A Reitora da Universidade do Contestado - UnC, no uso de suas atribuições e 

em conformidade ao que prevê o Regimento da Universidade, TORNA PÚBLICO, o 

Processo Seletivo do Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Civil, 

Sanitária e Ambiental – PMPECSA. 

 

1 OBJETIVO DA SELEÇÃO 

 

O processo seletivo visa classificar candidatos com o seguinte perfil: 

 

a) Capacidade para desenvolver soluções aos problemas de engenharia relacionados 

às estruturas, materiais e meio ambiente; 

b) Conhecimento nas áreas de construção civil e/ou tecnologias ambientais; 

c) Capacidade para refletir sobre as intenções de pesquisa e sua relação com a linha 

de pesquisa escolhida. 

 

2 DAS VAGAS E LOCAL DO CURSO 

 

2.1 O Programa de Mestrado em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental possui 20 

(vinte) vagas anuais ofertadas na UnC, Campus Universitário de Concórdia, no 

seguinte endereço: 

 

Universidade do Contestado – Campus Universitário Concórdia 

Rua Victor Sopelsa, 3000 - Bairro Parque de Exposição 

Bloco D – Térreo (PPGECSA) 

Concórdia/SC – CEP 89711-440 

 

3 DA INSCRIÇÃO 

 

3.1 A inscrição para o Processo Seletivo do Programa de Mestrado Profissional em 

Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental dar-se-á no período de 04 de abril de 2018 a 

04 de maio de 2018. 

 

3.2 A inscrição com a entrega da documentação descrita no item 5 deverá ser 

realizada diretamente na Secretaria do Programa de Mestrado em Engenharia Civil, 

Sanitária e Ambiental, no Campus de Concórdia, Bloco D, térreo, CEP: 89.700-000, 

Concórdia - SC, em cópia encadernada e ordenada conforme item 5, deste Edital, 
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de segunda a sexta-feira, no horário das 13h30min. às 16h30min., ou enviada por via 

postal, mediante SEDEX com data de postagem até o dia 04 de maio de 2018. 

 

3.2.1 A inscrição encaminhada por via postal, mediante sedex, deverá seguir 

rigorosamente a disposição dos documentos solicitados no item 5, sob pena de 

indeferimento da inscrição. 

 

4 CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO/SELEÇÃO 

 

4.1 Poderão participar do processo de inscrição e seleção os portadores de diploma 

de graduação na área de Engenharia ou em áreas correlatas, fornecidos por 

instituições brasileiras reconhecidas pela legislação; ou portadores de diplomas de 

graduação estrangeiros devidamente reconhecidos no Brasil. 

 

4.2 Poderão participar ainda, candidatos não portadores de diploma, desde que 

apresente, no ato da inscrição, documento comprobatório de colação de grau. O 

candidato deverá apresentar o diploma de graduação até a data da primeira matrícula. 

 

5 DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO 

 

5.1 “Formulário de inscrição” devidamente preenchido (conforme modelo disponível 

no site www.unc.br/mestrado), acompanhado dos documentos relacionados a 

seguir: 

5.1.1 Fotocópia do diploma de curso de nível superior, ou cópia da Declaração de 

Colação de Grau, com a indicação do ato de reconhecimento do curso junto ao 

MEC; 

5.1.2 Fotocópia do Histórico Escolar de Curso de Graduação; 

5.1.3 Currículo cadastrado e publicado na Plataforma Lattes, contendo fotocópias 

dos documentos comprobatórios das informações declaradas; 

5.1.4 Tabela de Avaliação do Currículo Lattes (conforme modelo disponível no site 

www.unc.br/mestrado), devidamente preenchida, conforme comprovações; 

5.1.5 Fotocópia da Carteira de Identidade (RG); 

5.1.6 Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

5.1.7 Comprovante de pagamento do boleto de inscrição no valor de R$ 80,00 (oitenta 

reais), gerado no link de inscrição no site www.unc.br/mestrado; 

5.1.8 Carta de recomendação (conforme modelo disponível no site 

www.unc.br/mestrado), enviada pelo concedente diretamente para o e-mail 

ppgecsa@unc.br no período de inscrição do candidato; 

5.1.9 Pré-projeto de pesquisa elaborado conforme item 6 deste edital. 

 

5.2 O candidato, ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza pela 

veracidade de todas as informações contidas em seu teor. 
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5.3 Não será aceita, em qualquer hipótese, a realização de inscrição condicional, nem 

a entrega, ou juntada dos documentos mencionados no item 5 deste edital, após o 

prazo fixado para inscrição. 

 

6 DO PRÉ-PROJETO PARA A INSCRIÇÃO 

 

6.1 O Pré-Projeto de Pesquisa deverá ser entregue em três vias, sem identificação 

de autor e identificando a área de concentração da pesquisa na capa. 

 

6.2 O projeto deverá ser formatado conforme Manual de Metodologia da UnC 

(http://www.unc.br/manual-de-metodologia) em A4, no mínimo 8 e máximo de 13 

páginas; espaço entre linhas 1,5; fonte Arial 12; Margem superior 3 cm; Margem 

inferior 2 cm; Margem esquerda 3 cm; Margem direita 2 cm e justificada, contendo a 

seguinte estrutura: 

 

a) Introdução (contendo elementos da revisão de literatura); 

b) Justificativa; 

c) Objetivos (geral e específicos); 

d) Metodologia; 

e) Cronograma de execução das atividades; 

f) Viabilidade de execução técnica do projeto; 

g) Resultados esperados do ponto de vista científico, tecnológico e de inovação; 

h) Referências. 

 

7 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

7.1 O Processo Seletivo tem por objetivo avaliar a viabilidade do candidato para 

conduzir as atividades do mestrado com êxito: 

 

7.1.1 Etapa I – Análise Curricular (classificatória) 

Compreende a análise do histórico escolar do curso superior e do Currículo Lattes do 

candidato. Tem por objetivo avaliar o desempenho acadêmico do candidato, sua 

produção intelectual, sua experiência profissional e sua experiência em pesquisa e na 

docência nas áreas afins do Programa. 

 

7.1.2 Etapa II – Análise do Pré-Projeto (classificatória) 

Compreende a análise do pré-projeto tendo por objetivo avaliar a habilidade do 

candidato para organizar o pré-projeto de pesquisa e argumentar a seu respeito. 

 

7.1.3 Etapa III – Entrevista (eliminatória) 

Compreende entrevista com candidatos. Tem por objetivo avaliar a capacidade do 

candidato em argumentar acerca da sua intenção de pesquisa e da aderência da 

mailto:reitoria@unc.rct-sc.br
http://www.unc.br/
http://www.unc.br/manual-de-metodologia/


 

 
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – UnC 

CANOINHAS – CONCÓRDIA – CURITIBANOS - MAFRA - PORTO UNIÃO – RIO NEGRINHO 
Correio eletrônico: reitoria@unc.br / Home Page: www.unc.br 

Av. Pres. Nereu Ramos, 1071 – Caixa Postal, 111 PABX/FAX: (047) 3641-5500 - CEP: 89.300-000 - Mafra – SC 
Mantida pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - FUnC  - CNPJ: 83.395.921/0001-28  

mesma às linhas de pesquisa do curso. Também visa discutir com o candidato acerca 

dos temas de pesquisa oferecidos e dos orientadores disponíveis.  

 

7.2 O horário e o local das entrevistas serão publicados na página do Programa no 

site da UnC. 

 

8 DA CLASSIFICAÇÃO 

 

8.1 O resultado final será divulgado até o dia 18 de maio de 2018 no site da UnC, na 

página do Programa. 

 

8.2 A seleção dos candidatos, ao abrigo deste Edital, só terá validade para o presente 

processo seletivo. 

 

8.3 Os candidatos selecionados deverão realizar suas matrículas no Curso nos dias 

22 a 24 de maio de 2018, das 13h30min. às 17h e das 19h às 22h, na Secretaria 

do Programa de Mestrado, na UnC Campus Universitário Concórdia. 

 

8.4 No caso de não ocorrer a confirmação de matrícula pelo candidato selecionado, 

será realizada chamada adicional dos candidatos em lista de espera, respeitando-se 

a ordem de classificação e a disponibilidade de vagas por orientador/área de 

concentração. 

 

8.5 Os candidatos selecionados e matriculados deverão submeter-se à Prova de 

Proficiência até período anterior à qualificação da dissertação. 

 

9 DAS AULAS  

 

9.1 A aula iniciará no dia 01 de junho de 2018, no Campus Universitário de Concórdia. 

As aulas ocorrerão, preferencialmente, nas sextas-feiras nos períodos matutino, 

vespertino, noturno e aos sábados, nos períodos matutino e vespertino, conforme 

cronograma definido semestralmente. 

 

10 DO INVESTIMENTO  

 

10.1 O valor do curso deverá ser pago da seguinte forma: 24 (vinte e quatro) parcelas 

mensais e consecutivas de R$ 2.000,00 (dois mil reais), reajustado anualmente com 

base nos índices aplicados nas mensalidades dos Cursos de Graduação da UnC. 

 

11 BOLSAS DE ESTUDOS 

 

11.1 Os candidatos ao Curso de Mestrado em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental 

poderão concorrer a bolsas de estudo/pesquisa disponibilizadas por agências de 
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fomento externas, desde que atendidos os critérios estabelecidos pelas agências 

concedentes e pelo curso. 

 

11.2 A concessão de bolsa institucional (UnC) se dará mediante abertura de vaga de 

bolsista vigente, conforme Edital específico. 

 

11.3 A aprovação e o ingresso no Curso de Mestrado em Engenharia Civil, Ambiental 

e Sanitária não estão vinculados à concessão de qualquer benefício pela Fundação 

Universidade do Contestado. 

 

12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1 O prazo máximo para conclusão do Curso é de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

12.2 Não serão divulgadas as notas obtidas pelos candidatos nas diferentes etapas 

do processo seletivo. 

 

12.3 Não caberá recurso das decisões da Comissão do Processo Seletivo. A inscrição 

do candidato implicará a aceitação das normas estabelecidas neste Edital. 

 

12.4 Os candidatos não selecionados poderão retirar a documentação apresentada, 

exceto o formulário de inscrição, no período de 04 a 08 de junho de 2018. Após esta 

data, os documentos não retirados serão descartados. 

 

12.5 Não haverá devoluções da taxa de inscrição em caso de não participação em 

qualquer etapa do processo seletivo. 

 

12.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo. 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

Mafra-SC, 04 de abril de 2018. 

 

 

 

Solange Sprandel da Silva 
Reitora 
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