Requerimento de Inscrição para o Processo Seletivo do Doutorado Interinstitucional (DINTER) do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Administração da UNIVALI com a Universidade
Estadual do Maranhão (UEMA)
Nome: _________________________________________________________________________
Data de Nascimento: __/__/___ Local Nascimento: ______________ Estado Civil: __________
Diplomado em: ______________________ Instituição:______________________ Ano: _______
vem pelo presente, apresentar a documentação necessária para inscrição ao processo seletivo
Doutorado Interinstitucional (DINTER) do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Administração
da UNIVALI com a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).
Tema de pesquisa pretendido:
Escolha um dos temas disponíveis no endereço www.univali.br/ppga em Doutorado em
Administração, no menu Processo Seletivo, e escreva aqui:
_______________________________________________________________________________
Obs. O tema deve estar relacionado no site.
Entrevistas: No dia 10 e 11/06/2019 serão realizadas as entrevistas com os candidatos selecionados
na 1ª etapa, tendo como local: Universidade Estadual do Maranhão, Cidade Universitária Paulo VI – Av.
Lourenço Vieira da Silva, n. 1000 – Bairro Jardim São Cristovão, São Luís/MA – CEP: 65055-310,
conforme edital* do processo seletivo.
* Edital de seleção disponível no site www.univali.br/ppga em Doutorado em Administração, no menu Processo Seletivo.

Documentos necessários:
( ) Fotocópia autenticada do diploma de Mestrado emitido por instituições brasileiras ou por instituições
estrangeiras, reconhecido no Brasil (os candidatos que ainda não receberam seu diploma de mestrado
poderão substituí-lo pela ata de defesa e comprovante de entrega da versão definitiva da dissertação).
( ) Fotocópia autenticada do histórico escolar de Mestrado.
( ) Fotocópia autenticada do diploma de graduação.
( ) Fotocópia autenticada do histórico escolar de graduação.
( ) Fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento.
( ) Fotocópia da carteira de identidade e do CPF.
( ) Comprovante de realização do Teste ANPAD, prestado a partir de 2015, com a pontuação obtida
(informações www.anpad.org.br - Teste ANPAD) – documento opcional.
( ) Declaração escrita de ciência que a pontuação será zero na etapa Teste ANPAD do processo seletivo.
( ) Curriculum Vitae preenchido na Plataforma Lattes - CNPq (www.cnpq.br) e comprovado.
( ) Duas fotografias 3x4.
( ) Pré-projeto de Tese articulado com os temas das linhas de pesquisa do Curso de Doutorado em
Administração, disponíveis no site www.univali.br/ppga.
(
) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (link de inscrição disponível no site
www.univali.br/ppga em Doutorado em Administração em Processo Seletivo).
( ) Declaração de proficiência em língua estrangeira obtida no mestrado de origem, ou no Núcleo de
Estudos de Línguas e Literaturas Estrangeiras - NELLE/UNIVALI, ou por outra instituição de ensino
superior que possua programas de Mestrado e Doutorado reconhecidos pelos órgãos competentes, ou
emitido por Universidade estrangeira ou Instituto organizador reconhecido (p.ex.: Toefl, Cambridge,
IELTS). O exame de proficiência de outra instituição somente será aceito se estiver dentro da validade
de dois anos até a data de sua apresentação junto à Secretaria do curso para validação pelo NELLE.
( ) Comprovante de vínculo com a UEMA, mediante declaração da Coordenação de Pessoal da
PROGEP/UEMA, sendo que deve estar a mais de 05 (cinco) anos da aposentadoria voluntária.
( ) Declaração que permanecerá na UEMA após o término do doutorado por igual período do curso, sob
pena de devolução integral do valor investido.
Endereço: ___________________________________________________________ N.: ________
Bairro: _______________________ Cidade/UF: ______________________ CEP: ____________
E-mail: _____________________________________________ Telefone: ___________________

Data: ___/___/____

Assinatura: ______________________________________________

