
                                                                                                                      
 

UUNNIITTAAUU--MMGGDDRR  
PESQUISA NO PRESENTE 

CIÊNCIA NO FUTURO 
 

 

 

 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 
Rua Visconde do Rio Branco, 210 - Centro 
Taubaté – SP  12020-040 
tel: (12) 3625-4151   3625-4218   fax: (12) 3625-4218  
www.unitau.br/prppg 

Universidade de Taubaté 
Autarquia Municipal de Regime Especial 
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76 
Recredenciada pelo CEE/SP 
CNPJ 45.176.153/0001-22 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E NEGÓCIOS - GEN 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL – PGDR  

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MGDR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR DO PROCESSO SELETIVO 

(Preenchimento Obrigatório) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexar:* 
Cópia do RG e CPF 

Currículo Resumido Documentado 
Diploma e Histórico de Curso Superior  

Três Fotos Recentes 
Questionário Complementar do Processo Seletivo com a Proposta do Projeto de Dissertação de Mestrado 

*Não serão aceitas inscrições com a falta de qualquer dos documentos acima listados. 
 
 
 
 
 

TAUBATÉ 
2019 



                                                                                                                      
 

UUNNIITTAAUU--MMGGDDRR  
PESQUISA NO PRESENTE 

CIÊNCIA NO FUTURO 
 

 

 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 
Rua Visconde do Rio Branco, 210 - Centro 
Taubaté – SP  12020-040 
tel: (12) 3625-4151   3625-4218   fax: (12) 3625-4218  
www.unitau.br/prppg 

Universidade de Taubaté 
Autarquia Municipal de Regime Especial 
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76 
Recredenciada pelo CEE/SP 
CNPJ 45.176.153/0001-22 

FICHA DE INSCRIÇÃO     Nº ______/ MGDR 2019 
 

QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
 

a) Assinale UMA a linha de pesquisa de seu interesse: 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO LINHAS DE PESQUISAS 

Planejamento, Gestão e Avaliação do 
[    ] 1ª- Gestão de Recursos Socioprodutivos 

Desenvolvimento Regional [    ] 2ª- Planejamento e Desenvolvimento Regional 

 [    ] 3ª- Avaliação e Políticas de Desenvolvimento Regional 

 
  

b) É docente universitário?  

[   ] da UNITAU [   ] de outra Instituição [   ] não 
 
 
1) IDENTIFICAÇÃO 
Nome:  _______________________________________________________________________ 
Data de Nascimento:  ____/____/____  Estado Civil:  ________________________ 
Carteira de Identidade: ___________________  CPF:  _________________________ 
 
 
2) ENDEREÇO RESIDENCIAL 
Rua: ______________________________________________ n° _____ apto: ______ 

Bairro: ______________________________ CEP: _____________ 

Cidade: _____________________________ UF: _________________________________ 

Tel. Residencial: (       ) ___________________ Tel. Celular: (       ) _____________________ 

E-mail Residencial :_____________________________________________________________ 

 
 

Foto 
obrigatória 

 



 

 

3) ESCOLARIDADE 
Graduação:      [   ] Bacharelado   [   ] Licenciatura  
Curso: ________________________________________________________________________ 
Instituição: ____________________________________________________________________ 
Data de Início: ____/____/_____                                       Data de Conclusão: ____/____/____ 
 

Pós-Graduação:      [   ] Lato Sensu   [   ] Stricto Sensu 
Curso: ________________________________________________________________________ 
Instituição: ____________________________________________________________________ 
Título do Trabalho de Conclusão (quando for o caso): _______________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Duração: _____________________                                   Data de Conclusão: ____/____/____ 
 
 
4) ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
a) Exerce alguma atividade profissional:   [   ] sim     [   ] não 

Nome da Empresa: _____________________________________________________________ 

Departamento/Seção: ___________________________________________________________ 

Função: ______________________________________________________________________ 

Tempo de Serviço: ______      Funções Técnicas: _____      Funções Administrativas:   _____  

Rua: _______________________________________________  n° _____ 

Bairro: ______________________________    CEP: _____________ 

Cidade: _____________________________ UF: _________________________________ 

Tel. Comercial: (     ) ______________________  

E-mail Comercial :_____________________________________________________________ 

 
b) Os custos de seus estudos no Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional da 
UNITAU, caso venha a ingressar: 
 [   ] serão totalmente patrocinados pela empresa/instituição onde trabalha 
 [   ] serão parcialmente patrocinados pela empresa/instituição onde trabalha 
 [   ] serão custeados por recursos próprios 
 [   ] outros: __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 



 

 

5) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

a) Você usa o computador regularmente: 
 [   ] para consultar a internet      [   ] para atividades profissionais rotineiras 
 [   ] para lazer     [   ] não usa o computador 
 [   ] outros: __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
b) Você procura manter-se atualizado: 

 [   ] lendo e pesquisando na internet   [   ] participando de cursos de reciclagem 

 [   ] lendo livros técnicos ou de divulgação [   ] outros: __________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
c) Possui domínio (leitura) em línguas estrangeiras: 
[   ] Inglês [   ] Francês [   ] Espanhol [   ] Alemão  [   ] Italiano  [   ] Outras: _________ 
 

d) Um mestrado exige investimentos em livros e outras referências bibliográficas de uso 
pessoal durante o curso. Você está disposto a concorrer a estes custos? 

[   ] Sim     [   ] Não.  Justifique sua resposta: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
e) Um mestrado exige dedicação extra-classe aos estudos, coletiva e individual Você tem 

disponibilidade de tempo? 
[  ] Sim     [  ] Não. Justifique sua resposta: 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 



 

 

f) Descreva sua trajetória profissional e as razões que o levam a candidatar-se a cursar um 
Mestrado?  

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

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
g) Caso seja selecionado para matrícula no MGDR, qual é sua expectativa em relação ao 

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

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 



 

 

6) PROPOSTA DE PROJETO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO1 
(Preenchimento obrigatório – Use folhas/projeto em anexo se desejar ou caso necessite)  

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:  Planejamento, Gestão e Avaliação do Desenvolvimento Regional 
LINHA DE PESQUISA: 
PROJETO DE PESQUISA DO MGDR (que a proposta de dissertação será atrelada): 
 
 
TÍTULO PROPOSTO PARA A DISSERTAÇÃO 
 
 
 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DA PROPOSTA DA DISSERTAÇÃO 
(2.000 caracteres - com espaços - ou no máximo 20 (vinte) linhas em Times New Roman 12 ou Arial 11 – 
utilizar espaçamento simples entre linhas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Poderá ser elaborada a partir dos temas sugeridos atrelados aos projetos de pesquisas do Programa 
descritos no detalhamento do mestrado que será publicado em breve. 



 

 

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA A SER UTILIZADA NA PESQUISA  
(2.000 caracteres - com espaços - ou no máximo 20 (vinte) linhas em Times New Roman 12 ou Arial 11 – 
utilizar espaçamento simples entre linhas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS DA PESQUISA  
(2.000 caracteres - com espaços - ou no máximo 20 (vinte) linhas em Times New Roman 12 ou Arial 11 – 
utilizar espaçamento simples entre linhas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CONSULTADAS PARA A ELABORAÇÃO DA 
PROPOSTA 
(referente ao tema proposto e a metodologia que será utilizada – citações conforme a ABNT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data:  ____/____/2019 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do Candidato(a) 

 
Nome do Candidato(a): 
CPF do Candidato(a) : 


