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RETIFICAÇÃO Nº 02/2016 AO EDITAL Nº 024/2015 

 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 024/2015 DE 
INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO AOS 
CURSOS DE MESTRADO PROFISSIONAL, 

MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
O Diretor Geral da ESAG/UDESC, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do 

Edital Nº 024/2015, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do 
edital: 

 
Item 1.8  
 

Onde se lê: 
 Cópia autenticada dos diplomas (frente e verso) de graduação e de mestrado, oficialmente 

reconhecidos. Na ausência do diploma de mestrado, o candidato poderá apresentar 
declaração de conclusão do curso de mestrado e ausência de pendências acadêmicas, com 
a data de defesa de dissertação, expedida em data não superior a 12 (doze) meses; 

 
Leia-se: 

 Cópia dos diplomas (frente e verso) de graduação e de mestrado, oficialmente 
reconhecidos. Na ausência do diploma de mestrado, o candidato poderá apresentar 

declaração de conclusão do curso de mestrado e ausência de pendências acadêmicas, com 
a data de defesa de dissertação, expedida em data não superior a 12 (doze) meses; 

 

Item 6. DA MATRÍCULA 
 

Incluir: 
6.8Candidato estrangeiro deverá apresentar cópia do Passaporte, em lugar do RG e o visto 

emitido pela Polícia Federal, num regime que permita estudar, devendo ficar comprovada 

a sua situação regular no país; 
 

Item ANEXO II - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ESTUDO PARA OS 
CANDIDATOS AOS CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E PROFISSIONAL 
  

Onde se lê: 
1 – Na capa do Plano de Estudo o candidato deverá indicar para qual Curso está se 

inscrevendo:  Mestrado Profissional em Administração ou Mestrado Acadêmico em 
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Administração. Também deverá indicar a tema de estudo/pesquisa do respectivo curso (Item 
2 do Edital), além do título do Plano de Estudo. 

 
Leia-se: 

1 – Na capa do Plano de Estudo o candidato deverá indicar para qual Curso está se 
inscrevendo:  Mestrado Profissional em Administração ou Mestrado Acadêmico em 
Administração. Também deverá indicar a Área de Especialidade (Item 2 do Edital), além do 

título do Plano de Estudo. 
 

 
 
Florianópolis, 07 de março de 2016.  

 

 


