
EDITAL nº 156/2007
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – MESTRADO 

ACADÊMICO

Gilberto Borges de Sá, Reitor da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC 
e Mauricio Neves de Jesus, Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, no uso de 
suas atribuições, abrem inscrições para processo seletivo de ingresso no curso de Mestrado 
em Educação.

1. DA DURAÇÃO, DA MODALIDADE DO CURSO E DO INVESTIMENTO

1.1  Da Duração do Curso
    O prazo para a conclusão do curso é de 24 meses, a serem contados a partir do 

início de funcionamento das atividades regulares do Programa (2008).

1.2  Da Modalidade de Oferta
  O Mestrado  em Educação da Uniplac corresponde à modalidade de  Mestrado 

Acadêmico.

1.3  Do Número de Vagas 
     Esta edição do processo seletivo oferece vinte (20) vagas.

      1.4     Do Investimento e das Condições de Pagamento

 24 parcelas de R$ R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), reajustados anualmente 
pelo INPC. 

 Para pagamento antecipado será concedido desconto de 15% sobre o valor total do 
curso (para pagamento à vista).

 Condições especiais de pagamento:

- Financimento bancário no valor à vista em até 36 vezes, a uma taxa de 2,4% mais 
IOF (base de cálculo do valor à vista). Esta condição está sujeita a análise e aprovação de 
crédito por parte do agente financiador e a taxa proposta pode sofrer ajustes de acordo com 
as políticas de crédito do agente financiador. Valor máximo a ser financiado R$ 40.000,00. 
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2. DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO

Para inscrever-se, o candidato deve: 

1) Preencher o formulário eletrônico na página  www.uniplac.net   e imprimir o boleto 
eletrônico para pagamento da taxa de inscrição (a inscrição eletrônica poderá ser 
efetuada de 10 de dezembro de 2007 a 01 de março de 2008).

2) Recolher a taxa de inscrição de  R$ 100,00 (cem reais) junto ao Banco Real, C/c 
1708781-9,  Agência  0182  (titular  da  conta:  Fundação  das  Escolas  Unidas  do 
Planalto Catarinense – UNIPLAC).

3) Apresentar a documentação requerida (item três), de 10 a 21 de dezembro de 2007, 
e de 07 de fevereiro a 01 março de 2008:
 
a) de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h e das 13h às 22h, no Setor de 

Pós-Graduação (Centro de Ciências Jurídicas, térreo, campus Universitário);

b) aos sábados, das 8h às 12h e das 13h 30min às 17h 30min, no Setor  de Pós-
Graduação (Centro de Ciências Jurídicas, térreo, campus Universitário);

3. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

Documentos
− Cédula de identidade (fotocópia).
− Cadastro de Pessoa Física – CPF (fotocópia).
− Diploma de curso superior, nos termos do artigo 44, inciso III, da Lei Nacional 

9.394/96 (fotocópia).
− Duas fotos ( 3 x 4) recentes.
− Curriculum vitae atualizado.
− Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição.

Memorial Descritivo: uma análise do percurso de formação pessoal e profissional, 
explicitando  as  principais  experiências  e  referências  teóricas  do  candidato,  a 
problemática  que  pretende  investigar  (tema  de  pesquisa,  objetivos,  conceitos 
fundamentais  para  desenvolver  a  pesquisa,  possível  campo  empírico  de 
investigação)  e a  sua relação com uma das linhas de pesquisa do  Mestrado  em 
Educação da Uniplac (em até seis páginas digitadas, fonte  times new roman 12, 
entrelinha 1,5).

Observação: Apresentar os documentos originais para autenticação das fotocópias 
no  Setor  de  Pós-Graduação,  até  o  dia  01  de  março  de  2008,  às  17h  30min, 
pessoalmente ou por procuração. 

4. DO PROCESSO SELETIVO

A seleção será realizada em três fases:

4.1 Prova escrita (de caráter eliminatório): dia 03 de março de 2008 às 9h, Sala 3312.
Elaboração de um texto a partir de uma ou mais questões com base na bibliografia indicada. 
A prova será eliminatória. A bibliografia disponível no site: 
www.uniplac.net/mestradoeducacao
Duração da prova: 3h
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4.2 Análise do curriculum vitae e do memorial descritivo.

4.3 Entrevista (eliminatória): de 11 a 13 de março de 2008.

5. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados da primeira fase do processo seletivo (prova escrita), com horário e 
local de entrevista para os aprovados,  serão publicados no turno  da tarde do dia 07 de 
março de 2008, em mural próprio do Setor da Pós-Graduação e no site www.uniplac.net . 
O resultado final do processo seletivo será publicado no dia 17 de março de 2008, pelos 
mesmos veículos de informação.

6. DAS MATRÍCULAS

As matrículas serão  realizadas de 17 a 22 de março de 2008,  no Setor  de Pós-
Graduação, das 8h às 12h e das 13h às 22h. Nos sábados, das 8h às 12h e das 13h 30min às 
17h 30min.

7. DO INÍCIO DAS AULAS E DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

7.1 As aulas terão início no dia 24 de março de 2008, às 8h 30min.

7.2 Para  as disciplinas, seminários,  grupos de orientação e desenvolvimento das 
atividades complementares de formação,  o  aluno deve dispor  das segundas e 
terças-feiras (período integral). Orientações individuais, participação em eventos 
científicos e outras atividades programadas poderão extrapolar os dias previstos 
para as atividades básicas.

OBSERVAÇÃO

A UNIPLAC reserva-se o direito de não oferecer o curso, caso não se confirme o 
número mínimo de vagas oferecidas, com o direito a devolução da taxa de inscrição. 

No caso de a turma ser oferecida e o aluno optar pela não-matrícula, bem como para 
os não-selecionados, não será devolvida a taxa de inscrição.

Não será admitido recurso em relação aos resultados do processo seletivo.

Lages, 25 novembro de 2007.

Mauricio Neves de Jesus                        Gilberto Borges de Sá
   Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão e                              Reitor

        Pós-Graduação
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