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EDITAL Nº 10/2023-PPGADM

Divulgação dos candidatos aprovados para a segunda
etapa  do  processo  de  seleção  de  alunos  regulares
bolsista no Programa de Pós-Graduação stricto sensu,
nível  de  Mestrado  Profissional  em  Administração,
para o ano letivo de 2023, convocação e orientações
para a realização das entrevistas.

A Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Administração –
PPGADM, em nível de Mestrado Profissional, com área de concentração em Estratégia, Inovação e
Tecnologia, da Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com a decisão do Colegiado do PPGADM, considerando ainda o que
prevê os Editais n° 08/2023-PPGADM vagas remanescentes e n° 01/2022-PPGADM, torna pública
a relação dos candidatos aprovados para a segunda etapa do processo de seleção de bolsista da
turma ingressante em 2023, e convoca os candidatos aprovados, orientando sobre a realização das
entrevistas.

1. Orientações para a realização das entrevistas: 

1.1 Os candidatos abaixo relacionados deverão comparecer no dia, horário e local estipulados para
proceder à entrevista. As entrevistas ocorrerão de forma presencial, sendo que serão tomados
todos os cuidados necessários para prevenção da COVID-19. 

1.2 O não comparecimento,  na data e horário estipulados tornará o candidato automaticamente
eliminado do processo seletivo. Não haverá 2a chamada.

1.3 Uma das recomendações neste momento de pandemia é o não compartilhamento de materiais,
assim, as cópias dos documentos comprobatórios dos itens constantes do Anexo 2, conforme
itens  4.5  e  6.1-b  do  Edital  nº  08/2023  deverão  ser  enviadas  para  o  e-mail
ppgadm@hotmail.com até as 18 horas do dia 28/03/2023. 

1.4 O não envio da documentação comprobatória, parcial ou completamente, ensejara a redução
e/ou anulação da pontuação da avaliação do currículo.

1.5 As entrevistas serão realizadas no dia 29 de março de 2023, conforme agendamento constante
no item 2, a seguir.

1.7 Para  as  entrevistas,  pede-se  que  os  candidatos  cheguem  com  pelo  menos  15  minutos  de
antecedência ao seu horário.

1.8 A comissão de seleção considerará na avaliação das entrevistas: a) comprometimento com o
mestrado; b) língua inglesa; c) adequação, conhecimentos e interesses às linhas de pesquisa; d)
capacidade de arguição da redação (projeto);  e)  outros aspectos que a  comissão considerar
relevante.
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2. Candidatos aprovados, convocados para a segunda etapa e agendamento das entrevistas:

LINHA: INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Dia: 29 de março de 2023, bloco G, 2° pavimento, sala 272 do PPGADM – Sala dos 
professores. 

Nº DE
ORDEM

CANDIDATOS EM ORDEM ALFABÉTICA
HORÁRIO DAS
ENTREVISTAS

01 CARINE GROSKO GUEDES 10h00
02 MATEUS VINÍCIUS PULGA 10h15

*Listados em ordem alfabética e não por classificação.

3. Próximas etapas:

DATAS LOCAIS ETAPAS

A partir de
31/03/2023

 Site do PPGADM.
Divulgação do resultado final do processo de 
seleção, por ordem de classificação.

4. Outras informações

Tendo  em  vista  o  atual  momento  de  distanciamento  e  isolamento  social,  as  datas  de
matrícula e início das aulas em 2023 serão divulgadas posteriormente,  se possível junto com o
Edital de divulgação do resultado final deste processo seletivo.

Guarapuava, 27 de março de 2023.

Profª. Dra. Zoraide da Fonseca Costa
Coordenador do Programa de Pós-Graduação

Stricto Sensu em Administração
Portaria n° 87-GR, de 18 de fevereiro de 2021


