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EDITAL ESAG N° 00112015

o Diretor Geral da ESAGIUDESC e os Coordenadores dos Cursos de Mestrado Pro fissional e
Mestrado Academico em Administra9ao da ESAGluDESC, no uso de suas atribui90es, comunicam
que estarao abertas as inscri.;oes para aluno especial para 0 primeiro semestre de 2015 aos Cursos
de MESTRADO PRO FISSIONAL E MESTRADO ACADEMICO EM ADMINISTRA<;AO, que se
regeni pelas normas estabelecidas neste Edital e pela legisla9ao vigente.

1 DAS INSCRI<;OES

1.1.Sera aceita a inscri9ao para ALUNO ESPECIAL de candidatos que possuam diploma em cursos
de gradua9ao de dura9ao plena, devidamente reconhecidos.

1.2.0 candidato podera se inscrever em ate 2 (duas) disciplinas, independentemente do curso.

1.3. 0 periodo para inscri9ao sera de 26 a 28/0112015, no horario das 14h as 18h, na sala da
Secretaria de P6s-Gradua9ao da ESAG, a Av. Madre Benvenuta, n° 2037, Florian6polis - SC.

1.4. Para inscri((ao sao necessarios os documentos listados abaixo:

• Formulario de Inscri((ao, no qual 0 candidato devera manifestar os motivos de interesse em cursar
a(s) disciplinas(s), devendo ser preenchido individualmente para cada disciplina (ANEXO I);
• C6pia [rente e verso do diploma de curso superior ou certificado de conclusao de curso superior
(diploma ou certificado obtido em institui9ao brasileira ou devidamente reconhecido por institui9ao
nacional credenciada);
• Copia [rente e verso do RG (Carteira de Identidade);
• Candidatos estrangeiros deverao apresentar copia do Passaporte, em lugar do RG;
• Curriculo Lattes atualizado (acesso em http://lattes.cnpg.br)

2DASVAGAS

2.1 As disciplinas oferecidas no 1° semestre de 2015 e respectivas vagas sao as que seguem:
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IscipJma ro essor aji?;as orano

Tecnologias inovadoras na gestao da Segunda-feira -
Carlos Roberto De Rolt 04 das 18h30min ascidade inteligente 22hl0min

Coproduyao do Bem Publico Paula Chies Schommer 15 Quarta-feira -
das 08h as I1h40min

Administrayao Publica, Estado e
Quarta-feira -

Clerilei Aparecida Bier 03 das 18h30min asSociedade 22h:l0min

D' . r P ~ v H

2.2 A ementa e as referencias bibliognificas de cadl'disciplina estao disponiveis no site da Pesquisa e
P6s-Graduayao da ESAG (acesso em http://www.esag.udesc.br/mestrado)

3 DA SELEC;AO

3.1 0 professor da disciplina que disponibilizou a vaga para aluno especial analisani os motivos
apresentados no Formuhirio de Inscriyao (ANEXO I), podendo, ainda, levar em considerayao as
ayoes profissionais e academicas do candidato, conforme conteudo da disciplina e analise do
Curriculo Lattes.

3.2 0 Colegiado de P6s-Graduayao Stricto Sensu se reserva ao direito de nao preencher 0 total de
vagas oferecidas, bem como ao de aumentar 0 numero de vagas por solicitayao do professor.

3.3 Nao serao cobradas quaisquer tipos de taxa ou pagamento referentes ao ingresso nos cursos de
P6s-Graduayao ofertados.

4 DO RESULTADO E DA MATRICULA

4.1 0 resultado dos candidatos aprovados sera divulgado no dia 11/02/2015, a partir das 14h no
mural e no site de Pesquisa e P6s-Graduayao da ESAG.

4.2 A matricula dos candidatos aprovados sera realizada nos dias 12 e 13/02/2015, no horario das 14h
as 18h, na Secretaria de P6s-Graduayao da ESAG. 0 candidato devera apresentar Documento de
Identificayao com foto, atualizado e em perfeito estado.

5 DISPOSIC;OES FINAlS

5.1 A inscriyao no processo de seleyao implica na aceitayao plena de todos os termos emitidos neste
Edital.

5.2 0 fato de cursar disciplinas como aluno especial nao garante 0 ingresso como aluno regular,
devendo se submeter ao processo seletivo realizado anualmente.

5.3 0 candidato aprovado que nao comparecer a matricula perdeni a vaga. Tal condiyao autoriza a
Universidade a proceder a chamada do candidato em posiyao imediatamente subsequente.
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5.4 As aulas terao inicio conforme calendario academico disponivel no site da Pesquisa e P6s-
Graduac;:aoda ESAG.

5.5 Fica vedado ao aluno especial 0 direito de efetuar matricula em outra disciplina caso reprove, par
nota ou frequencia, ou desista da(s) disciplina(s) dos cursos de Mestrado objeto deste Edital.

5.6 Os casos omissos serao resolvidos pelo Colegiado de P6s-Graduac;:aode Mestrado da ESAG.

Florianopolis, 19 de janeiro de 2015.

Mauricio C. Serafim
Coordenador do Curso de Mestrado

Academico em Adwinistrac;:ao
ESAGIUDESC

Everton Luis Pellizzaro de Lorenzi Cancellier
Coordenador do Curso de Mestrado

Profissional em Administrac;:ao
ESAGIUDESC

Arnaldo Jose de Lima
Diretor Geral
ESAGIUDESC
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ANEXO I - FORMULA.RIO DE INSCRI<;Ao

DADOS PESSOAIS

Nome: ----------------------------------------------------------------
RG: ------------------------- Telefones: ____:I __

E-mail: -----------------------------------------------------------------

DISCIPLINA PRETENDIDA

MOTIVOS DE INTERESSE

Florianopolis, __ de janeiro de 2015.
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Assinatura do Candidato


