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EDITAL nº 037 /2007

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/PPGSC – Mestrado

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 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva – Mestrado.

1. DA DURAÇÃO, DA MODALIDADE DO CURSO E DO INVESTIMENTO
1.1 DURAÇÃO DO CURSO
O prazo para  a  conclusão do curso é de 24 meses,  a  serem contados a  partir  da 
matrícula.

1.2 MODALIDADE DE OFERTA
Mestrado Acadêmico que visa capacitar profissionais para o exercício da docência, 
da pesquisa e da gestão de serviços de saúde, numa perspectiva interdisciplinar.

1.3 INVESTIMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Investimento:  36  parcelas  de  R$  1.101,00  (1ª  parcela/matrícula  +  35  parcelas), 
reajustadas  anualmente  pelo índice  INPC ou outro  que venha a  substituí-lo.  Para 
pagamento à vista (do valor integral do curso), o desconto será de 25%.

2. DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO
As inscrições deverão ser efetuadas no período de 21 de fevereiro a 21 de março de 
2007.
a) Pelo site www.uniplac.net
b) Pessoalmente, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08h 00min às 12h e 
das 13h 30min às 17h30min e das 18h40min às 22h de segunda-feira a sexta-feira. 
Aos sábados, ds 8h00min às 12h a das 13h30min às 17h 30min.
Local: Setor de Apoio aos Mestrados (Bloco do Centro de Ciências Jurídicas/CCJ, no 
campus  universitário).  Informações  poderão  ser  obtidas  no  site  da  UNIPLAC 
www.uniplac.net/mestradosaudecoletiva.
Valor  da inscrição de R$  100,00 (cem reais). Os candidatos  deverão preencher  o 
formulário eletrônico de inscrição,  disponível  no  site.  O boleto bancário deve ser 
impresso  e  pago  em  qualquer  agência  bancária.  Os  documentos  abaixo  listados 
deverão ser entregues pessoalmente ou via Correios, por Sedex, até o dia 21 de março 
(última data de postagem). 



Endereço:
Universidade do Planalto Catarinense-UNIPLAC.
Setor de Apoio aos Mestrados.
Bloco CCJ - térreo.
Av. Castelo Branco, 170.
88.590-900 Lages (SC).

DOCUMENTOS
• Formulário de inscrição devidamente preenchido.
• Fotocópia da cédula de identidade*.
• Fotocópia do CPF*.
• Fotocópia do diploma* de graduação (frente e verso).
• Fotocópia do histórico escolar* do curso de nível superior (frente e verso).
• Fotocópia da certidão de nascimento* ou casamento*.
• Fotocópia de quitação com o serviço militar*.
• Duas fotos 3x4 recentes e coloridas.
• Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição.
• Curriculum  vitae atualizado  e  comprovado  (dados  pessoais,  formação 

acadêmica, experiência profissional e trabalhos publicados).
• Memorial descritivo:  relato da trajetória pessoal e profissional, explicitando 

seus interesses em relação à saúde coletiva e indicando a temática que deseja 
investigar (com até 3 páginas).

* Estes documentos serão autenticados pelo Setor de Apoio aos Mestrados, mediante 
apresentação do original. No caso de inscrição por correio, a autenticação deverá ser 
feita em cartório.
As  inscrições  com documentação  incompleta  não  serão  homologadas.  Até  23  de 
março de 2007 será disponibilizada, no  site  da UNIPLAC e no mural do Setor de 
Apoio  aos  Mestrados,  a  relação  nominal  dos  candidatos  cujas  inscrições  foram 
homologadas. 

3. DO PROCESSO SELETIVO

3.1 Primeira etapa (eliminatória):
Entrevista - análise do curriculum vitae e do memorial descritivo.
Data: 26 de março de 2007 – das 14h às 22h.
Observação: os horários e locais serão divulgados no  site e no mural do Setor de 
Apoio aos Mestrados.
Divulgação do resultado desta etapa: 27 de março de 2007 no site e no mural do 
Setor de Apoio aos Mestrados.

3.2 Segunda etapa (eliminatória):



Prova de Inglês:  prova escrita  de compreensão de texto  em língua inglesa.  Será 
permitido o uso de dicionário.
Data: 29 de março de 2007, das 19h às 22h.
Local: será divulgado no site e no mural do Setor de Apoio aos Mestrados.
Divulgação do resultado:  até 31 de março de 2007 no  site www.uniplac.net e no 
mural do Setor de Apoio aos Mestrados.

4. DAS MATRÍCULAS

Os selecionados deverão efetuar a matrícula nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2007, 
no Setor de Apoio aos Mestrados, das 8h30min. às 12h – das 13h30min às 17h e das 
18h 40min  às 22h. Documentos exigidos nesta etapa:

• Ficha  de  matrícula,  disponível  no  Setor  de  Apoio  aos  Mestrados  (a  ser 
preenchida no ato da matrícula).

• Pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 1.101,00.

5. DO INÍCIO DAS AULAS E DA PERIODICIDADE
Dia e hora: 16 de abril de 2007, às 8h30min.
Periodicidade: todas as segundas e terças-feiras em período integral.

OBSERVAÇÕES
1. A UNIPLAC reserva-se o direito de não oferecer o curso caso todas as 15 vagas 
não sejam preenchidas.
2. No caso de a turma ser oferecida e o aluno selecionado optar pela não-matrícula 
(decidir por não cursar o mestrado), bem como para os não-selecionados, não será 
devolvida a taxa de inscrição.
3. Para os não-selecionados será oportunizada a devolução da documentação.

Lages, 16 de fevereiro de 2007.

          

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


