
 

 
EDITAL 01/2022- PPGS 

 
 

PROCESSO SELETIVO  
 PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GOVERNANÇA E 

SUSTENTABILIDADE  -  2022 
 
 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu do Instituto Superior de 

Administração e Economia - ISAE, no uso de suas atribuições legais, torna pública as 

inscrições para o processo seletivo do curso de MESTRADO PROFISSIONAL em 

Governança e Sustentabilidade, para o ano letivo de 2021, q u e  estarão abertas no 

período de 01 de junho de 2022 a 24 de julho de 2022, d e  a co r d o  co m  as 

normas deste Edital. 

 

CRONOLOGIA DO PROCESSO SELETIVO – TURMA 2022 

DATA ETAPA 

01/06/2022 a 24/07/22 Inscrição e entrega da documentação 

26/07/2022 Avaliação e homologação da documentação 

27/07/2022 Divulgação da agenda das entrevistas 

28 e 29/07/2022 Realização das entrevistas 

03/08/2022 Divulgação do Resultado Final 

04/08/2022 a 12/08/2022 Matrícula 

17/08/2022 Aula inaugural  

18/08/2022 Início das Aulas 

 

1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

Para realizar a inscrição no processo seletivo, o candidato deverá enviar a seguinte 

documentação: 

a. Cópia do diploma de Graduação (frente e verso).  

b. Cópia do documento de identidade oficial (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

e Certidão de Nascimento ou Casamento (não serão aceitas CNH ou Carteira 

Profissional);  

c. Curriculum  (Vitae ou Lattes) e cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq. Caso não 

possua o cadastro na plataforma Lattes, clique aqui e faça seu cadastro. 

      d. Proposta preliminar de pesquisa, conforme modelo fornecido no Anexo I do edital e  

obrigatoriamente relacionado as linhas de atuação do PPGS. 

 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio


 

 
2. DAS INSCRIÇÕES: 

A primeira etapa da inscrição deve ser realizada diretamente com a equipe comercial por 

meio do e-mail: mpgs@isaebrasil.com.br. Por telefone (41) 99236-3591. De segunda a sexta-

feira, das 12h as 18h. 

Realizada a inscrição, o candidato deverá encaminhar, até o 24/07/2022, toda a 

documentação exigida neste edital para o e-mail: secretaria.mestrado@isaebrasil.com.br no 

formato PDF.  

A inscrição efetiva no processo seletivo somente será confirmada após o recebimento de toda 

a documentação.  

Dúvidas referentes ao edital, ao programa ou ao processo seletivo podem ser esclarecidas 

junto à secretaria executiva do programa por e-mail: secretaria.mestrado@isaebrasil.com.br,  

por telefone (41) 991969490. De segunda a  sexta-feira, das 12h às 18h.  

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

FASE I:  

Análise do Curriculum e Proposta Temática (incluindo o histórico escolar)  

O Curriculum e a Proposta Temática serão avaliadas por até três professores do Programa 

de Pós-Graduação em Governança e Sustentabilidade do ISAE e receberão uma nota única 

de 0 a 10.  

Passarão para a Fase II do processo seletivo os candidatos com maior média aritmética 

simples individual das notas obtidas na análise do Curriculum e Proposta Temática.  

A lista dos candidatos selecionados para a Fase II será divulgada até 27 de julho de 2022 

Ver site: https://isaebrasil.com.br/mestrado/. 

 

FASE II:  

Entrevista  

As entrevistas ocorrerão nos dias 28 e 29 de julho de 2022. Cada candidato será entrevistado 

por uma banca composta por Professores da Comissão de Seleção (docentes do Programa 

de Pós-Graduação em Governança e Sustentabilidade do ISAE). A nota da entrevista será a 

média aritmética das notas dos avaliadores. Serão selecionados para o ingresso no Programa 

de Pós-Graduação em Governança e Sustentabilidade do ISAE, até 25 (vinte e cinco) 

candidatos que obtiverem a maior pontuação resultante da média aritmética, obtidas nas 

Fases I e II. A lista dos candidatos aprovados para o Curso de Mestrado Profissional em 

Governança e Sustentabilidade do ISAE será divulgada até o dia 03 de agosto de 2022 .  

Ver site: https://isaebrasil.com.br/mestrado/. 

mailto:mpgs@isaebrasil.com.br
mailto:secretaria.mestrado@isaebrasil.com.br
mailto:secretaria.mestrado@isaebrasil.com.br
https://isaebrasil.com.br/mestrado/
https://isaebrasil.com.br/mestrado/


 

 
 

4. MATRÍCULAS:  

Período de matrículas para ingresso no Curso de Mestrado Profissional em Governança e 

Sustentabilidade do ISAE em 2022 será de 04/08/2022 a 12/08/2022. 

 

5. OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: 

i. O candidato, ao se inscrever, está ciente e aceita as regras estabelecidas neste Edital, 

assim como é responsável pela veracidade e autenticidade das informações e dos 

documentos entregues; 

ii. Os editais de homologação das inscrições e da agenda de entrevistas serão publicados no 

site do ISAE. É de responsabilidade do candidato verificar no site nas datas informadas neste 

edital. 

iii. O candidato deve deixar reservado espaço em sua agenda pessoal e profissional no 

período de entrevistas informado no Cronograma apresentado no final desse edital, tendo em 

vista a impossibilidade de ajuste às necessidades individuais. 

iv. Na ocorrência de caso fortuito, força maior ou outro fato que impeça a realização de alguma 

etapa do Processo Seletivo, o ISAE se reserva o direito de alterar as datas deste Cronograma. 

v. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Comissão 

de Seleção. 

 

Este Edital entrará em vigor na data da sua publicação. 

Instituto Superior de Administração e Economia – ISAE – Secretaria Executiva 
Rua Av. Sete de Setembro, 2775 - Oitavo Andar - Rebouças, Curitiba - PR, 80230-010 
Telefone:  (41)  991969490 - 992669745. 
 
 

 
 

Curitiba, 30 de junho de 2022 
 
 

 
 

Isabel Jurema Grimm 
 

Coordenadora do programa de Pós-graduação 
em Governanaça e Sustentabilidade - ISAE 

 
 
  
 
 



 

 
ANEXO I 

 
 

PROPOSTA PRELIMINAR DE PESQUISA 
 
 
 

Considerando a Área de Concentração do Programa de Mestrado e as Linhas de Pesquisa, 

responda as questões a seguir (no máximo 500 palavras por questão): 

 

1. Qual, de forma direta e suscinta, é o assunto ou tópico específico que pretende 

estudar em Governança e Sustentabilidade?  

2. Por que deseja estudar este assunto (motivos práticos e/ou teóricos)? 

3. Qual a principal questão (ou problema) que deseja responder com o estudo (o que 

deseja solucionar com o estudo ou pesquisa)?  

4. Como espera conduzir o estudo ou a pesquisa na prática (como pretende fazer a 

investigação)? 

5. Qual o local (uma – ou mais – organização; uma região; uma situação geral) em que 

pretende realizar o estudo ou pesquisa? 

6. Relacione os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização da 

Nações Unidas (ONU), com a pesquisa/tema que você pretende realizar (pode ser o 

mais aderente). 

 

 


