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Dúvidas Frequentes

1. A quem se destina o curso de Mestrado Profissional da UNICENTRO?
O curso de Mestrado Profissional em Administração da UNICENTRO se destina a graduados nas
áreas  de  Administração,  Ciências  Contábeis,  Economia  ou  áreas  afins,  desde  que  o  curso  de
graduação seja reconhecido pelo MEC.

2. Como ingresso no PPGADM/UNICENTRO?
Para ingressar no Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM), o candidato deve ser
aprovado em processo de seleção de alunos realizados pelo referido Programa.

3. Quando é realizado o processo de seleção para o Mestrado?
O PPGADM conta com dois tipos de processos de seleção: um para alunos não regulares e outro
para alunos regulares.

São dois processos de seleção de alunos não regulares por ano, sendo um por semestre. Os editais
são publicados geralmente nos meses de janeiro/fevereiro e junho/julho de cada ano e as aulas
iniciam em março e agosto, respectivamente.

Obs.: São alunos não regulares (em disciplinas isoladas) aqueles que nelas ingressaram sem terem
sido admitidos no Programa pelo processo de seleção ao Mestrado (alunos regulares). A matrícula
em disciplina na condição de aluno especial (não regular) não implica, de forma alguma, vínculo
efetivo com o Curso de Mestrado Profissional em Administração. O aluno não regular, poderá
cursar até 2 (duas) disciplinas no PPGADM, sendo no máximo 1 (uma) por semestre, que poderá
ser aproveitada em posterior ingresso como aluno regular no referido Programa.

Enquanto que ocorre apenas um processo de seleção de alunos regulares por ano, cujo edital  é
publicado, geralmente, no mês de setembro de cada ano. As etapas da seleção são compreendidas
nos meses de outubro e novembro e a pré-matrícula no mês de dezembro.

Todos os editais (inclusive de seleções passadas) estão disponibilizados no  website do Programa,
que pode ser acessado no link: http://www3.unicentro.br/ppgadm

O candidato  a  aluno regular  e  não  regular  deve  ter  graduação  concluída  em qualquer  área  de
conhecimento (colado grau) e, preferencialmente, concluído curso de especialização Lato Sensu. Ao
candidato a aluno regular é recomendável, ainda, que tenha cursado disciplinas como aluno não
regular no Programa (no limite de até duas).

4. Como são os processos de seleção para o Mestrado?
O processo de seleção de alunos não regulares consiste em duas etapas:
• Análise do Currículo Lattes;
• Carta de intenção.

Por sua vez, o processo de seleção de alunos regulares consiste em 4 etapas, a saber:
• Redação pessoal (proposta de pesquisa) - Peso 3;
• Entrevista - Peso 3;
• Teste Anpad, válido dos últimos 2 anos (opcional) - Peso 2; e
• Análise do Currículo - Peso 1.

O candidato a aluno regular deverá indicar a linha de pesquisa que pretende cursar: 1) Estratégia ou
2) Inovação e Tecnologia, conforme descrição no site: http://www3.unicentro.br/ppgadm/linhas-de-
pesquisa/

http://www3.unicentro.br/ppgadm/linhas-de-pesquisa/
http://www3.unicentro.br/ppgadm/linhas-de-pesquisa/
http://www3.unicentro.br/ppgadm
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O Teste ANPAD não será mais obrigatório para a candidatura nos processos de seleção de alunos
regulares, no entanto, terá peso considerável na classificação dos candidatos.

5. O que é o Teste ANPAD?
O Teste ANPAD é um exame nacional que avalia: conhecimentos das línguas portuguesa e inglesa;
e habilidades em raciocínios lógico, quantitativo e analítico. É utilizado por diversas instituições
como  parte  dos  processos  de  seleção  de  cursos  de  pós-graduação  stricto  sensu e  cursos
profissionalizantes em Administração, Ciências Contábeis e áreas afins.

Há três edições por ano e que ocorrem nos meses de Fevereiro, Junho e Setembro. A edição de
Setembro é a única a ser realizada na Unicentro, em Guarapuava/PR.

Para mais informações, acesse: http://www.anpad.org.br/~anpad/teste_anpad.php

6. Como aluno regular, quantas disciplinas devo cursar no Mestrado em Administração?
O aluno regular deverá cursar 7 disciplinas, sendo 5 obrigatórias e 2 optativas, com carga horária de
60 horas/aula (12 a 15 encontros semanais) cada, conforme calendário divulgado semestralmente no
website do Programa.

7. Quais são as atividades obrigatórias no Mestrado em Administração?
Além das disciplinas, o aluno regular deverá:
• Apresentar pelo menos um artigo completo em congresso nacional ou internacional;
• Fazer e defender uma dissertação de mestrado (qualificação e defesa);
• Submeter artigo completo da dissertação a periódico Qualis,  com participação e anuência do

professor orientador;
• Comprovar  proficiência  em  língua  Inglesa  (em  Universidade  Pública),  com  conceito  C  ou

superior, até o final de 12 meses após o ingresso no Programa.

8. Qual a duração do Mestrado em Administração?
As disciplinas  serão cursadas  em até  18 meses  (3 semestres)  e  haverá mais  um semestre  para
terminar a dissertação (qualificação e defesa), ou seja, o curso pode chegar a um total de 24 meses.

9.  Sou  aluno  regular  matriculado  em  outro  curso  de  Pós-Graduação  stricto  sensu da
UNICENTRO ou de outra IES e tenho interesse em cursar disciplinas isoladas no PPGADM.
Como faço?
Em caso de interesse de aluno regular de outro PPG da UNICENTRO ou de outra IES em alguma
das disciplinas optativas ofertadas pelo PPGADM, o interessado deverá formalizar o pedido por e-
mail e este será analisado pelo Colegiado do Programa.

10. Não resido no Brasil. Posso me candidatar ao Programa?
Sim, pode. Os candidatos ao Mestrado serão selecionados da mesma forma que os alunos residentes
no Brasil  (no mesmo processo seletivo)  e  devem possuir  certificado de proficiência  em língua
inglesa  expedido  por  instituições  reconhecidas  internacionalmente,  além  de  comprovação  de
domínio da língua portuguesa, a critério da Comissão de Seleção.

11. Tenho que pagar mensalidades para fazer o mestrado em Administração?
A UNICENTRO é uma instituição pública estadual e, portanto, seus programas de pós-graduação
stricto sensu são gratuitos, conforme determinação da CAPES. Existe somente a taxa de inscrição
no processo seletivo de aluno especial ou regular, conforme edital.

http://www.anpad.org.br/~anpad/teste_anpad.php
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12. Tenho chances de conseguir uma bolsa para o Mestrado em Administração?
Os cursos de Mestrado Profissional, no Brasil, não possuem bolsas das Agências de Fomento. As
aulas ocorrem no período noturno e, excepcionalmente, nos sábados pela manhã (máximo 3 dias
semana), possibilitando ao aluno trabalhar regularmente. Também não existe ajuda de custo para
participação de eventos aos alunos matriculados no Programa.

13. O diploma de Mestrado Profissional é igual ao Acadêmico? Vale para Concurso Público?
Os diplomas dos Mestrados Profissionais e Acadêmicos tem validade nacional e são aceitos para
Concursos Públicos,  inclusive para docência.  O foco dos Mestrados Profissionais é a  formação
profissional e a discussão das práticas organizacionais.

Mais informações em: http://www3.unicentro.br/ppgadm

Atualizado em: 25/09/2017.

http://www3.unicentro.br/ppgadm

