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EDITAL 

ESTE EDITAL SUBSTITUI A VERSÃO DISPONIBILIZADA ENTRE 16/07 A 09/08/2021. 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS 

PERÍODO LETIVO DE 2021/2 

 
Turma Regular – Aulas Concentradas 

 

Mestrado Homologado pelo CNE (Port. MEC 1077, de 31/08/2012, DOU 13/09/2012, seç.1, p. 25) 

Doutorado Homologado pelo CNE (Port. MEC 188, de 06/03/2015, DOU 09/03/2015, seç.1, p.12) 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas comunica a abertura de 

inscrições para a seleção de candidatos aos cursos de Mestrado e Doutorado, no período de: 15 de 

julho a 23 de agosto de 2021.  

 

I – VAGAS 

Doutorado: 15 (quinze) vagas 

Mestrado: 15 (quinze) vagas 

 

II – INSCRIÇÕES ONLINE - Período de 15/07 a 23/08/2021.  

Acesse a página do curso para realizar a sua inscrição. 

Mestrado: http://bit.ly/selecao_ppgeps_mestrado 

Doutorado: http://bit.ly/selecao_ppgeps_doutorado 

 

CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA INSCRIÇÃO: 

• Este edital destina-se preferencialmente para candidatos que tem dificuldades de agenda para cursar 

as atividades semanais diurnas durante o semestre, bem como candidatos que residem distante do 

campus São Leopoldo; 

 

• Ter disponibilidade de tempo para acompanhar o regime acadêmico de atividades acadêmicas 

presenciais que serão desenvolvidas na sede da UNISINOS, em São Leopoldo/RS, no regime 

intensivo conforme cronograma, arcando integralmente com os respectivos gastos e despesas. 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 70,00 

Observação: para os egressos da Unisinos é concedido um desconto de 50% na taxa de inscrição. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO NO MESTRADO: 

 

• Link do Currículo modelo Lattes/CNPq (disponível em: http://lattes.cnpq.br). O link deverá ser 

informado no portal de inscrição. Candidatos estrangeiros que não possuírem currículo modelo Lattes, 

deverão encaminhar documento equivalente para o e-mail conforme item XI deste edital. 

• Carta de intenções de 2 (duas) a 3 (três) páginas, fonte Times New Roman, 12 pt, espaçamento 

entre linhas 1,5 indicando a linha de pesquisa (Modelagem de Sistemas Empresariais ou 

Planejamento e Gestão da Competitividade), descrevendo o tema de pesquisa que o candidato 

pretende desenvolver na dissertação e os motivos que o levam a fazer esta opção. Adicionalmente, 

informe o local onde pretende realizar o estudo e os recursos que dispõe para realiza-lo. Além da linha 

de pesquisa, é recomendável acessar o site do PPGEPS (https://www.unisinos.br/pos/ mestrado-

academico/engenharia-de-producao-e-sistemas/presencial/sao-leopoldo#professores) e, indicar 

http://bit.ly/selecao_ppgeps_mestrado
http://bit.ly/selecao_ppgeps_doutorado
https://www.unisinos.br/pos/%20mestrado-academico/engenharia-de-producao-e-sistemas/presencial/sao-leopoldo%23professores
https://www.unisinos.br/pos/%20mestrado-academico/engenharia-de-producao-e-sistemas/presencial/sao-leopoldo%23professores
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claramente na carta de intenções um possível orientador ou linha/grupo de pesquisa. Esta carta será 

utilizada para orientar a entrevista com o candidato e a futura alocação de orientação, o candidato 

poderá alterar seu tema de pesquisa ao longo do curso (modelo disponível no anexo I). 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO NO DOUTORADO: 

 

• Link do Currículo modelo Lattes/CNPq (disponível em: http://lattes.cnpq.br). O link deverá ser 

informado no portal de inscrição. Candidatos estrangeiros que não possuírem currículo modelo Lattes 

deverão encaminhar documento equivalente para o e-mail conforme item X deste edital. 

• Carta de intenções de 2 (duas) a 3 (três) páginas, fonte Times New Roman, 12 pt, espaçamento 

entre linhas 1,5 indicando a linha de pesquisa (Modelagem de Sistemas Empresariais ou 

Planejamento e Gestão da Competitividade), descrevendo o tema de pesquisa que o candidato 

pretende desenvolver na tese e os motivos que o levam a fazer esta opção. Adicionalmente, informe o 

local onde pretende realizar o estudo e os recursos que dispõe para realiza-lo. Além da linha de 

pesquisa, é recomendável acessar o site do PPGEPS (https://www.unisinos.br/pos/doutorado-

academico/engenharia-de-producao-e-sistemas/presencial/sao-leopoldo#professores) e indicar 

claramente na carta de intenções um possível orientador ou linha/grupo de pesquisa. Esta carta será 

utilizada para orientar a entrevista com o candidato e a futura alocação de orientação, o candidato 

poderá alterar seu tema de pesquisa ao longo do curso (modelo disponível no anexo I). 

• Anteprojeto de Pesquisa adequado à área de Concentração e às Linhas de Pesquisa do Programa 

com a seguinte estrutura: (a) título, introdução e delimitação do tema; (b) objetivos; (c) justificativa e 

contribuição para a área da Engenharia de Produção; (d) método; (e) fundamentação teórica; (f) 

referências bibliográficas (esse documento não deve ter mais do que 2.500 palavras, impresso frente e 

verso). É altamente recomendável que o Candidato poderá fazer um contato prévio com um potencial 

orientador para alinhamento do Anteprojeto de Pesquisa de Tese. 

 

Observações: 

o A homologação da inscrição está condicionada a análise dos documentos entregues; 

o  A ausência da entrega dos documentos solicitados na inscrição, poderá impactar no desempenho da seleção; 

o Em caso de desistência ou não cumprimento dos requisitos de inscrição, não haverá devolução do valor da taxa. 

 

III - PROCESSO SELETIVO 

SELEÇÃO – De 26 a 27/08/2021 

 

O processo de seleção para o Mestrado se dará através das etapas abaixo discriminadas, sendo 

eliminado o candidato que não participar de todas estas ou que não obtiver nota final superior a 5,0 pontos: 

 

ETAPA 1 - ANÁLISE DE CURRICULO 

Análise da Formação Acadêmica (Peso: 3 pontos): será realizada uma análise, através do 

Currículo Lattes, da formação do candidato.  

Análise das Publicações Acadêmicas (Peso: 3 pontos): será realizada uma análise, através 

do Currículo Lattes, das publicações do candidato, levando em conta o Qualis Capes e a 

participação em congressos. 

Análise da Experiência Acadêmica (Peso: 2 pontos): será realizada uma análise, através do 

Currículo Lattes, da experiência dos candidatos no que diz respeito a sua participação em 

projetos de pesquisa, iniciação científica e anos de docência.  

http://lattes.cnpq.br/
https://www.unisinos.br/pos/doutorado-academico/engenharia-de-producao-e-sistemas/presencial/sao-leopoldo#professores
https://www.unisinos.br/pos/doutorado-academico/engenharia-de-producao-e-sistemas/presencial/sao-leopoldo#professores
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Análise da Experiência Profissional (Peso: 2 pontos): será realizada uma análise, através do 

Currículo Lattes, das experiências profissionais dos candidatos na área. 

ETAPA 2 - ENTREVISTA 

Entrevista (Peso: 10 pontos): será realizada uma entrevista individual com cada candidato 

onde alguns itens serão considerados, tais como: visão sobre o mestrado, tempo de dedicação 

ao curso, domínio de uma língua estrangeira e eventuais diferenciais a serem declarados. Cada 

item resultará em uma pontuação de 0 a 10 e a nota final da entrevista será a média simples 

destes itens. 

As entrevistas irão ocorrer no dia 26/08/2021 em data e horário a ser comunicado aos candidatos, até 

o dia 25/08/2021.  

 

O processo de seleção para o Doutorado se dará através das etapas abaixo discriminadas, sendo 

eliminado o candidato que não participar de todas estas ou que não obtiver nota final superior a 5,0 pontos. 

 

ETAPA 1 – ANÁLISE DE CURRÍCULO  

Análise da Formação Acadêmica (Peso: 3 pontos): será realizada uma análise, através do 

Currículo Lattes, da formação do candidato.  

Análise das Publicações Acadêmicas (Peso: 3 pontos): será realizada uma análise, através 

do Currículo Lattes, das publicações do candidato, levando em conta o Qualis Capes e a 

participação em congressos. 

Análise da Experiência Acadêmica (Peso: 2 pontos): será realizada uma análise, através do 

Currículo Lattes, da experiência dos candidatos no que diz respeito a sua participação em 

projetos de pesquisa, iniciação científica e anos de docência.  

Análise da Experiência Profissional (Peso: 2 pontos): será realizada uma análise, através do 

Currículo Lattes, das experiências profissionais dos candidatos na área. 

ETAPA 2 – DEFESA DO ANTEPROJETO DE PESQUISA 

Defesa do Anteprojeto de Pesquisa (Peso: 10 pontos): será realizada a defesa do anteprojeto 

de pesquisa individualmente por cada candidato, onde alguns itens serão considerados, tais 

como estrutura do anteprojeto e redação, definição do problema de pesquisa, delineamento da 

pesquisa, referencial teórico e as perspectivas de resultados. Cada item resultará em uma 

pontuação de 0 a 10 e a nota final do projeto será a média simples destes itens. 

ETAPA 3 – ENTREVISTA  

Entrevista (Peso: 10 pontos): será realizada uma entrevista individual com cada candidato 

onde alguns itens serão considerados, tais como: Compreensão acerca dos desafios do 

doutorado, tempo de dedicação ao curso e domínio de duas línguas estrangeiras. Cada item 

resultará em uma pontuação de 0 a 10 e a nota da entrevista será a média simples destes itens. 

As entrevistas e a Defesa do Anteprojeto de Pesquisa ocorrerão no dia 26/08/2021 em data e horário 

a ser comunicado aos candidatos, até o dia 25/08/2021.  
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IV - DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS 

A lista preliminar dos aprovados estará disponível na página do curso no dia 27/08/2021. 

 

O prazo para interposição de recurso é de um (1) dia útil. O recurso deve ser encaminhado online para 

o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas pelo e-mail 

ppgengprodsist@unisinos.br. 

 

A lista definitiva dos aprovados estará disponível na página do curso no dia 31/08/2021. 

 

V - MATRÍCULA 

De 01 a 03/09/2021 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A MATRÍCULA NO MESTRADO:  

• Diploma do curso de graduação registrado (frente e verso) ou Certificado de Conclusão de Curso (CCC)* 

• RG e CPF; 

• Registro Civil (certidão de nascimento, casamento ou outro). 

(*) Dispensado para candidatos diplomados pela Unisinos na Graduação. 

 

Se diploma de Instituição estrangeira:  

• O diploma deverá ser traduzido por tradutor juramentado (exceto o obtido em países do MERCOSUL e 

os versados em língua espanhola);  

• O diploma deverá ser apostilado no caso de sua origem ser de um país signatário da Convenção de 

Haia, conforme Resolução CNJ no 228, de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-signatarios/ ). No 

caso de país não signatário, o documento deverá ser autenticado por autoridade consular competente. 

 

Se candidato estrangeiro: 

• Cópia do passaporte; 

• Cadastro de Pessoa Física para Estrangeiros - CPF. Para emitir o documento é necessário acessar o 

site da Receita Federal e preencher todas as informações necessárias: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoCpfEstrangeiro/default.asp  

• Visto de regularidade no País, fornecido pela Polícia Federal; 

• Registro Nacional de Estrangeiro – RNE. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A MATRÍCULA NO DOUTORADO:  

• Diploma do curso de graduação registrado* (frente e verso);  

• Diploma do curso de mestrado registrado* (frente e verso); 

• RG e CPF;  

• Registro Civil (certidão de nascimento, casamento ou outro). 

(*) Dispensado para candidatos diplomados pela Unisinos na Graduação ou Mestrado.  

 

 

 

mailto:ppgengprodsist@unisinos.br
https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-signatarios/
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoCpfEstrangeiro/default.asp
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Se diploma de Instituição estrangeira:  

• Os diplomas deverão ser traduzidos por tradutor juramentado (exceto o obtido em países do 

MERCOSUL e os versados em língua espanhola);  

• Os diplomas deverão ser apostilados no caso de sua origem ser de um país signatário da Convenção 

de Haia, conforme Resolução CNJ no 228, de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-signatarios/ ). No 

caso de país não signatário, os documentos deverão ser autenticados por autoridade consular 

competente. 

 

Se candidato estrangeiro: 

• Cópia do passaporte; 

• Cadastro de Pessoa Física para Estrangeiros - CPF. Para emitir o documento é necessário acessar o 

site da Receita Federal e preencher todas as informações necessárias: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoCpfEstrangeiro/default.asp ; 

• Visto de regularidade no País, fornecido pela Polícia Federal; 

• Registro Nacional de Estrangeiro – RNE. 

 

OBSERVAÇÕES: 

o  A matrícula e reserva da vaga dos candidatos selecionados está condicionada a análise da 

documentação exigida no item V; 

o O upload dos documentos de matrícula deverá ser realizado no portal de inscrição, no período de 28 a 

30/08/2021; 

o  A partir da data de divulgação dos selecionados, a secretaria do Programa de Pós-Graduação 

encaminhará as orientações de matrícula; 

o  A Unisinos, se necessário, poderá solicitar documentos comprobatórios envolvendo qualquer 

informação relacionada ao presente edital e ao processo seletivo a ele vinculado. 

 

VI - INÍCIO DAS AULAS 

03/09/2021. 

 

VII – LOCAL E HORÁRIO DAS AULAS 

As aulas ocorrerão de forma híbrida conforme cronograma no Anexo II. 

 

Nota: Atentos à evolução da pandemia, informamos que as atividades acadêmicas programadas 

estarão alinhadas às medidas decretadas pelo governo estadual e municipal. 

 

 

VIII - DURAÇÃO DO CURSO 

Doutorado – 48 meses 

Mestrado – 24 meses 

 

IX- DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação e a 

Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação.  

 

 

https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-signatarios/
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoCpfEstrangeiro/default.asp
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X – INFORMAÇÕES 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas 

Fone: (51) 3590.8186 ou (51)3591.1100, ramal 1547   

E-mail: ppgengprodsist@unisinos.br  

Site: www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/engenharia-de-producao 

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 09h às 21h.   

 

 

Campus São Leopoldo 

Av. Unisinos, 950  

Bairro Cristo Rei 

CEP 93022-750 – São Leopoldo/RS 

Fone: (51)3591.1122 

 

Campus Porto Alegre  

Av. Doutor Nilo Peçanha, 1600  

Bairro: Bela Vista   

CEP: 91330-002 – Porto Alegre 

Fone: (51)3591.1122 

 

 

São Leopoldo, 09 de agosto de 2021 

Prof. Dr. Luiz Alberto Oliveira Rocha 

Coordenador do PPG em Engenharia de Produção e Sistemas 

 

mailto:ppgengprodsist@unisinos.br
http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/engenharia-de-producao
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ANEXO I 

 

CARTA DE INTENÇÕES 

 

Eu, (NOME DO CANDIDATO), venho por meio desta demonstrar meu interesse em participar do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas – nível (ESPECIFICAR), na linha 

de pesquisa (ESPECIFICAR: Modelagem de Sistemas Empresariais ou Planejamento e Gestão da 

Competitividade). Após a análise do corpo docente do programa (e/ou contato prévio) declaro meu 

interesse em ser orientado pelo (a) professor (a) (INFORMAR O NOME), mesmo consciente que minha 

sugestão é condicionada a capacidade de orientação do Docente. 

Minha formação acadêmica inclui Graduação em (CURSO), concluída em (ANO), na 

(INSTITUIÇÃO ONDE SE GRADUOU). (CITAR CURSOS, ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES, 

PROJETOS DE PESQUISA, MONITORIA, BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, ATIVIDADES 

VOLUNTÁRIAS, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E OUTROS EVENTOS MAIS RELEVANTES 

OCORRIDOS DURANTE E APÓS A GRADUAÇÃO. EXPLIQUE SUA RELAÇÃO COM A PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU).  

Meu objetivo profissional é (DESCREVA SEU OBJETIVO). Minha opção pelo curso de Pós-

Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas na UNISINOS se justifica por (APRESENTE OS 

MOTIVOS QUE O (A) LEVARAM A ESCOLHER ESSE CURSO, O (A) ORIENTADOR (A) E A ÁREA 

DE PESQUISA).  

Concluindo, espero que (APRESENTE SUAS EXPECTATIVAS SOBRE O CURSO E A 

CONTRIBUIÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO PARA SUA VIDA PROFISSIONAL). 

Sendo só para o momento, apresento  

Cordiais Saudações. 

 

 

(CIDADE), ___ de _________ de 202__ 

 

_______________________________________ 

ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A) 
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ANEXO II 

 

PREVISÃO DE ATIVIDADES PPG ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS – 

Turma Regular: Aulas Concentradas 

 
 

 

 

Período Créditos Disciplina Dia Turno Obs. 

2021/2 3/9 a 17/12/21 3 Disciplina 1 6ª feira - vespertino 
das 17h15min às 
20h 

Presencial online 

2021/2 
10/9; 17/9; 
24/9; 1/10; 
8/10 

1 Tópicos Especiais I sábado - manhã pela manhã  
Presencial online (aula de 
10/9 assíncrona) 

2021/2 
23/10; 30/10; 
6/11; 13/11 

1 Tópicos Especiais II sábado - manhã pela manhã  
Presencial online (aula de 
23/10 assíncrona) 

2021/2 
20/11; 27/11; 
4/12; 11/12 

1 Tópicos Especiais III sábado - manhã pela manhã  
Presencial online (aula de 
20/11 assíncrona) 

2022/1 
4/1/22 a 
13/1/22 

3 Disciplina Obrigatória 
 (segunda a quinta) 
noite 

a noite Presencial online 

2022/1 
2/4; 9/4; 23/4; 
30/4/22 

1 Tópicos Especiais IV sábado - manhã pela manhã  
Presencial online (uma das 
aulas será assíncrona) 

2022/1 
7/5; 14/5; 
21/5; 
28/5/5/22 

1 Tópicos Especiais V sábado - manhã pela manhã  
Presencial online (uma das 
aulas será assíncrona) 

2022/1 
4/6; 11/6; 
18/6; 25/6/22 

1 Tópicos Especiais VI sábado - manhã pela manhã 
Presencial online (uma das 
aulas será assíncrona) 

2022/1 31/3 a 14/7/22 3 Disciplina 2 5ª Feira - noite a noite Presencial online 

2022/1 1/4 a 15/7/22 3 Disciplina 3 6ª feira  vespertino Presencial online 

2022/1 21/7; 28/7/22 1 Seminário de Pesquisa I 5ª feira   
21/7 - assíncrona; 28/7/22 - 
presencial em São Leopoldo 
(manhã, tarde e vespertino) 

2022/1 22/7; 29/7/22 1 Seminário de Pesquisa II 6ª Feira   
22/7 - assíncrona; 29/7/22 - 
presencial em São Leopoldo 
(manhã, tarde e vespertino) 

2022/1 
25/7; 26/7; 
27/7; 30/7/22 

1 Seminário de Pesquisa III 
2ª; 3ª; 4ª; sábado 
manhã 

  

25/7; 26/7 e 27/7 - 
assíncronas; 30/7/22 - 
presencial em São Leopoldo 
(manhã) 


