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DEPARTAMENTO DE GESTÃO E NEGÓCIOS - GEN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - PPGA 

PROGRAMA DE MBAs 

QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

(Preenchimento Obrigatório) 
 

Inscrições: 21 de Janeiro a 02 de Março de 2019 (até a data do preenchimento das vagas previstas) 

Taxa de Inscrição: R$ 50,00 (não há devolução para candidatos não selecionados) 

Processo Seletivo: 

Análise do Currículo e Entrevista (ambas com caráter eliminatório):  

08 de Março de 2019 das 19h30 às 21h30 (Coordenação do PPGA-ECA) 

09 de Março de 2019 das 09h00 às 12h00 (Coordenação do PPGA-ECA) 
 

Observação: as entrevistas serão efetuadas por ordem de chegada. Endereço: Rua Expedicionário Ernesto 

Pereira, 089 – Portão 2 – Referência: Reitoria da Unitau. 

 

Matrículas: serão efetuadas nos períodos abaixo mediante chamada dos candidatos (as) aprovados (as) em 

lista divulgada pela Coordenação pela Internet: 

Período – de 12 a 23 de Março de 2019 (Internet) 

 

Observação: as matrículas não efetuadas no período previsto serão consideradasvagasremanescentes e o 

candidato será eliminado do processo seletivo. As matrículas serão encerradas em qualquer época 

quando os cursos atingirem o número mínimo de matrículados para a formação da turma. 

 

Investimento: 21 (vinte e uma) parcelas de R$ 390,001 (1ª parcela na matrícula, 2ª parcela em 10/04/2019 e as 

demais com vencimentos mensais sucessivos) 

 

Seminário de Início de Curso: 30 de Março de 2019 – 10h00 às 12h30  
 Local: Auditório da Engenharia Civil - Rua Expedicionário Pedro Ernesto Pereira, 089 – Taubaté – Portão 1 

 

Início das Aulas: 01 de Abril de 2019 às 19h00 - Turmas de Segunda e Quarta-feira  

                             03 de Abril de 2019 às 19h00 - Turmas de Quarta e Sexta-feira 

Local: Departamento de Gestão e Negócios (GEN) - Rua Expedicionário Pedro Ernesto Pereira, 089 – Centro 

Taubaté – Portão 2 

 

 

ANEXAR:  
 

Cópia do RG e CPF (autenticados) 

Currículo Resumido 

Diploma e Histórico de Curso Superior (autenticados) 

Duas Fotos Recentes 

 

 

CAMPUS DE TAUBATÉ - 2019 

                                                           
1Consulte no site www.unitau.br os MBA’s que têm preços e prazos diferenciados 

http://www.unitau.br/
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FICHA DE INSCRIÇÃO Nº ______/ PPGA/ 2019 
 

 

QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

 

a) Assinale com o número 1 o curso de sua preferência e com2 um curso opcional (se for o caso): 

 

Curso Freqüência Horário 

[   ] UNITAU-MBA Gerência Empresarial   (MBA Executivo) 4ª e 6ª feira 19h00 – 23h00 

[   ] UNITAU-MBA Gerência Financeira e Controladoria 4ª e 6ª feira 19h00 – 23h00 

[   ] UNITAU-MBA Gerência de Logística Integrada e Operações 4ª e 6ª feira 19h00 – 23h00 

[   ] UNITAU-MBA Gerência de Produção e Tecnologia 4ª e 6ª feira 19h00 – 23h00 

[   ] UNITAU-MBA Gerência de Recursos Humanos 2ª e 4ª feira 19h00 – 23h00 

[   ] UNITAU-MBA Gerência de Tecnologia da Informação 2ª e 4ª feira 19h00 – 23h00 

[   ] UNITAU-MBA Gerência de Projetos 2ª e 4ª feira 19h00 – 23h00 

[   ] UNITAU-MBAGestão Contábil, Auditoria e Controladoria 2ª e 4ª feira 19h00 – 23h00 

 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 

 

NOME: ____________________________________________________________________ 

TEL. Com.: ______________ TEL Res.: ______________ CELULAR:________________ 

EMPRESA:_________________________________________________________________ 

FUNÇÃO: __________________________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________ 

 

Graduação:[   ] Bacharelado  [   ] Licenciatura  [   ] Tecnólogo 

Curso: ______________________________________________________________________ 

Instituição: __________________________________________________________________ 

Data de Início: ____/____/_____      Data de Conclusão: ____/____/____ 

 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

Possui domínio (leitura) em línguas estrangeiras: 

[   ] Inglês [   ] Francês [   ] Espanhol [   ] Alemão  [   ] Italiano  [   ] Outras: __________ 

 

  

 

 

Foto 

obrigatória 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

Assinale a alternativa mais importante para o (a) Sr.(Sr.ª):  
 

1) Usa Computador regularmente para: 
(   ) consultar a Internet     (   ) atividades profissionais rotineiras 

(   ) não usa computador    (   ) Outros _________________________________ 

 

2) Você procura manter-se atualizado: 

(   ) lendo e pesquisando na Internet  (   ) participando de cursos de reciclagem; 

(   ) lendo livros de negócios e/ou técnicos  (   ) Outros gêneros de leitura: __________________ 

 

3) Você se considera e/ou quer ser um executivo de: 

(   ) sucesso      (   ) atualizado com o cenário mundial 

(   ) conhecedor das tendências e dos modismos de gestão de negócios (   ) Outros: _________________________ 

 

4) Seu nível de experiência em um cenário de globalização envolve: 
(   ) viagens de negócios/férias no exterior    (   ) visitas ou apresentações no exterior 

(   ) participação em congressos, feiras no Brasil e no exterior  (  ) Outros: _________________________ 

 

5) Um curso de pós-graduação exige investimentos em livros e outras referências bibliográficas de 

uso pessoal durante o curso. Você está disposto a concorrer a e estes custos? 

(   ) Sim  (   ) Não.  Justifique sua resposta: __________________________________________ 

 

6) Um curso de pós-graduação exige dedicação extra-classe aos estudos, coletiva/individual. Você 

tem disponibilidade de tempo? 

(   ) Sim   (   ) Não.  Justifique sua resposta: ___________________________________ 

 

7) A UNITAU tem um convênio celebrado com instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no 

Exterior. Você tem interesse em conhecer/usar o convênio no futuro?  

(   ) Sim   (   ) Não.  Justifique sua resposta: ____________________________________ 

 

8) Descreva no espaço abaixo sua opinião sobre o futuro da Economia Brasileira  (crescimento, 

desemprego, distribuição de renda, globalização, economia do Vale do Paraíba).  

(Redação de próprio punho obrigatória – Use folha em anexo se desejar ou caso necessite) 

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

9) Quais são as suas expectativas quanto aos cursos que você escolheu? 

(Redação de próprio punho obrigatória – Use folha em anexo se desejar ou caso necessite) 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Data:____/____/ 2019 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do candidato(a) 

 

Nome do Candidato(a): 

CPF do Candidato(a) : 
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COMISSÃO DE SELEÇÃO 

MEMBROS FUNÇÃO ASSINATURA 

Prof. Dr. Edson Aparecida A. Querido Oliveira Presidente  

Prof.(a) Dr.(a) Avaliador  

Prof.(a) Dr.(a) Avaliador  

   
 

PARECER DO AVALIADOR DO CURRÍCULO 

(   ) Classificado                           (   ) Não-Classificado na Turma* 
 

PARECER DO ENTREVISTADOR 

(   ) Classificado                           (   ) Não-Classificado na Turma* 
 

RESULTADO FINAL* 

(   ) Matrícula Autorizada                      (   ) Lista de Espera                        (   ) Reprovado* 

* Deverá ser preenchido o relatório de alterações. 
 

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


