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                           EDITAL Nº01/PPGPP/2018/SJC-SC  
 
PROCESSO SELETIVO MESTRADO 2018/1 – DOUTORADO 2018/1 
 
Abertura de inscrições para seleção ao curso de MESTRADO em GESTÃO PÚBLICA E 
POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS - Turma 2018, do Programa de Pós-Graduação em GESTÃO da 
EBWU, segundo decisão do Colegiado Delegado do PPGPP em reunião de 27/02/2018. 1. 
Estarão abertas, a partir de 5 de marco de 2018, as inscrições para preenchimento de 
até 150 vagas do Curso de Mestrado ou Doutorado em Gestão Pública e Políticas 
Penitenciárias, a iniciar-se no segundo semestre letivo de 2018, nas seguintes Linhas de 
Pesquisa: Tecnologias Gerenciais e Organizações, de acordo com o seguinte cronograma 
geral: 
 
ITEM  ATIVIDADE  PERÍODO E OBSERVAÇÕES 
1. Inscrições para o processo seletivo no CPD 

(Centro de pericicia documental para alunos 
de fora da Florida) 

1. Avaliação curricular 

2.  Avaliação Documental 
3. Apresentação do Pré- Projeto 
4. Entrevista por vídeo conferência 

A partir de 5 de março de 
2018, pelo Sistema modular 
de egress EaD , 
mensalmente, enquanto 
durarem as vagas supra 
citadas.email contato Emil 
do site 

2. Divulgação das inscrições no CPD 
homologadas dos candidatos. 

Mensalmente, direto via 
email eletrônico do 
candidato 

3. Recursos Entrada em até 15 dias após 
a publicação do 
indeferimento de matrícula 

4. Publicação de instruções, informações e 
critérios complementares (manual do 
candidato) Incluem: (i) instruções e 
formatos de arquivos a serem 
encaminhados; (ii) critérios de avaliação do 
projeto de dissertação e do Currículo Lattes; 

A partir de 20 de março de 
2018.  

http://www.ebwus.com/
mailto:rector@ebwus.com


(iii) temáticas para indicação do candidato 
de seus interesses no PPGPP. 

5. Envio, via AVA/moodle, da Ficha de Inscrição, 
da Documentação Digital, do Projeto de 
Dissertação/tese, cópia do Currículo Lattes, 
Parecer Técnico do CPD e o comprovante do 
pagamento de matrícula. 

Após deferimento da 
matrícula pelo CPD, que irá 
encaminhar ao candidato 
um parecer técnico de 
aceite. 

RESUMO 
parte 1  

Resumindo: 1: Inicialmente fazer sua 
inscrição junto ao CPD:email: 
profenara@hotmail.com o qual gerará seu 
número de inscrição. A partir de 20 de março 
de 2018. 2: Posteriormente acessar o AVA 
disponível e enviar os documentos, o projeto 
de dissertação/tese, Currículo Lattes, 
parecer tecnico do CPD e o comprovante do 
pagamento de matrícula. 

 

2. Orientações  
 As inscrições serão realizadas 

EXCLUSIVAMENTE online, em formulário 
próprio, na homepage da Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação da EBWU Ao completar seu 
processo de inscrição, será apresentada ao 
candidato uma mensagem digital com o 
resultado exitoso de sua candidatura, que 
deve ser salva em formato pdf para futuras 
consultas e envio no AVA/PPGPP para 
efetivar sua inscrição de seleção/PPGPP. 
Posteriormente para essa efetivação o 
candidato deverá enviar todos os seus 
documentos, projeto de dissertação/tese e 
Currículo Lattes via AVA, incluindo também 
a ficha de inscrição efetuada no CPD 

O PPGPP não se 
responsabilizará por 
inscrições não recebidas por 
motivos de ordem técnica ou 
de qualquer outra natureza 
cuja causa não esteja 
associada à infraestrutura 
tecnológica e técnica da 
EBWU. 

 
2.1. O candidato deverá indicar a Linha de Pesquisa para a qual pretende candidatar-se 
no formulário de inscrição online. 
 
 3. Documentação exigida para a 1ª Fase do Processo Seletivo: a) Os arquivos devem ser 
nomeados como: número de inscrição, seguido do tipo de documento utilizado e salvo 
em pdf. Ex: 0000000identidade, 000000-projeto dissertacao. /tese... (sem spaces, 
acentos ou outro caractere). b) Arquivo digitalizado da ficha de inscrição, a qual foi 
preenchida online na homepage do Pró- reitoria de Pós-graduação (disponível no 
endereço a partir de 20 de março de 2018); c) Arquivo digitalizado da Carteira de 
Identidade (RG) - frente e verso, e do CPF (ou passaporte, no caso de candidatos 



estrangeiros); d) Arquivo digitalizado do DIPLOMA – frente e verso e do HISTÓRICO 
ESCOLAR do(s) curso(s) de graduação de nível superior reconhecido(s) pelo Sistema 
Educacional do país de Origem do documento; e) Envio dos arquivos: Documentações 
Digitais acima, Projeto de dissertação, Currículo Lattes atualizado, conforme item 5 do 
cronograma geral. 
 
4. Prova do Psicotécnico, Online á distancia por meio de nossa plataforma digital de 
aprendizagem.  
 
5.  Prova de Proficiência Linguística (Inglês e Espanhol), não eliminatória para alunos 
brasileiros, com opção da língua portuguesa,  
Modalidade de Educação: Online á distancia por meio de nossa plataforma digital de 
aprendizagem.  
 
6. Processo de Seleção: 
 
1ª fase: A seleção será realizada em três fases, cada uma delas eliminatória: Parecer 
Técnico do CPD; Apresentação do Projeto de Pesquisa entrega pelo AVA e apresentação 
em entrevista via teleconferência, exame psicotécnico, via AVA. 
 
2ª Fase - Análise do Projeto de Dissertação/tese: Critérios: - Disponibilidade de 
orientação no PPGPP; - Relevância teórico-metodológica e social e adequação do projeto 
à linha de pesquisa a qual pretende se vincular. 
Observação: O Projeto de Pesquisa deve ser identificado somente pelo número de 
inscrição do candidato gerado no formulário online de inscrição em 2018, da Pró-Reitoria 
de PósGraduação (http://ebwuxxxxxxxxx/), contendo a ‘folha de rosto’ (disponível a partir 
de 20 de março de 2018  na homepage do PPGPP - www.ebwuxxxxxxx / link Processo 
Seletivo). O projeto deve especificar, no mínimo: delimitação do problema, justificativa, 
objetivos, metodologia e referências bibliográficas. Deverá ter entre 7 e 15 páginas 
seguindo a formatação: Times New Roman 12, espaçamento 1, 5, margens 2,5cm. 
IMPORTANTE: Não serão homologadas as inscrições que: a. Tenham anexado Currículo 
Lattes em formato diferente do exigido; ou b. Tenham anexado projeto de pesquisa em 
formato diferente do exigido ou contendo identificação nominal do candidato; ou c. 
Tenham deixado de anexar os arquivos solicitados; ou d. Tenham enviado arquivo(s) com 
conteúdo ilegível ou incompleto; ou e. Tenham enviado arquivo(s) utilizando canais 
diferentes do formulário de inscrição do PPGPP. 
OBSERVAÇÕES GERAIS: 1. A falta de quaisquer documentos listados no item 1 tornará 
inválida a inscrição. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato. 2. Os candidatos com necessidades especiais deverão 



informar, na ficha de inscrição, as condições necessárias para a participação no processo 
de seleção as quais serão providenciadas pelo PPGPP de acordo com a razoabilidade e 
proporcionalidade. 3. De acordo com a legislação da EBWU, RES PDI 2017, candidatos 
estrangeiros, caso sejam aprovados, deverão comprovar a proficiência em língua 
portuguesa, adicionalmente, a qual deverá ser entregue à secretaria do curso no ato da 
matrícula. 4. Os candidatos ao Mestrado na condição de formandos poderão apresentar 
uma declaração do Coordenador do respectivo Curso de Graduação, atestando que o 
aluno é concluinte do curso. Caso aprovado, o candidato deverá apresentar o diploma de 
graduação no ato da matrícula. 
6. Caso seja aprovado no processo de seleção, o candidato estrangeiro deverá, 
obrigatoriamente, apresentar no ato da matricula acadêmica, o Registro Nacional de 
Estrangeiro (RNE) ou protocolo emitido pela Polícia Federal, que deverá ser renovado até 
a finalização do curso. Serão aceitas matrículas com visto estudante ou permanente, tão 
somente. Para efeitos de matrícula, a documentação comprobatória de grau acadêmico 
obtido no exterior (graduação, mestrado) somente poderá ser aceita com a autenticação 
feita pela apostila de Haia no País de origem e, segundo a legislação vigente, exceto 
quando se tratar de convênios internacionais. 7. O Colegiado do Programa se reserva o 
direito de não preencher o número de vagas previsto. 
 
                                                                   Florida 27 de fevereiro de 2018 
 
 
CONSULADOS ACADÊMICOS NO BRASIL 
Consulados são órgãos tão somente de representação administrativa que operam para 
envio de documentação e abertura de convênios de iniciação técnico científica junto ao 
poder público e provado de instituições, com o objetivo de disponibilizar o conhecimento. 
Nossos cursos e qualquer atividade acadêmica como provas e fóruns são realizadas na 
modalidade da Educação à Distância, portanto o egresso deve ter competências e 
habilidades, bem como os meios necessários referente as ferramentas tecnológicas, para 
poder acessar e interagir com o programa escolhido, desde o momento da sua inscrição. 
 
BRASILIA: 
CONSULADO PARLAMENTAR 
Prof. Dr. Italu……………….. 
Rua……………………………………… 
 
SANTA CATARINA 
CONSULADO MERCOSUL 
Profa. Dra. Nara Regina Martins Barros (Perita em Documentoscopia) 



Endereço apenas para remessa ou entrega de documentos: 
Work Center- Escritório Inteligente: 
 Rua Saldanha Marinho, 374, sala 701- Centro, Florianópolis - SC, 88010-450 
Whatsapp: (48) 96203113 
 
JOÃO PESSOA 
CONSULADO AMERICA CENTRAL 
Prof. Dr. Maurício .......... 
 
 


