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EDITAL Nº 030/2020 – PPGCOOP 

PROCESSO SELETIVO 2021 PRORROGADO 

 

 

Período de inscrições no processo seletivo para ingresso no Curso de Mestrado Profissional em Gestão de 

Cooperativas em 2021:  24 de agosto de 2020 a 5 de março de 2021. Os candidatos à seleção do Curso 

de Mestrado Profissional em Gestão de Cooperativas deverão preencher a ficha de inscrição pela 

Internet, e pagar a taxa de inscrição nas agências bancárias, conforme indicado no boleto.  

CRONOLOGIA DO PROCESSO SELETIVO – TURMA 2021 

 

 

Documentos Necessários: 

1. Curriculum Vitae: modelo na página do programa 

2. Histórico Escolar 
Cópia do histórico escolar do (s) Curso (s) de Graduação (obrigatório) e Especialização (opcional). 

3. Cópia: CPF e RG (não serão aceitas CNH ou Carteira Profissional); 

4. Cópia: Diploma (s) do (s) curso (s) superior (es) (obrigatório - frente e verso) e especialização; 

5. Uma foto 3x4; 
6. Proposta de temática para a dissertação: conforme modelo na página do programa. 

(OBRIGATÓRIO O USO DO MODELO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM O NOME DO 

CANDIDATO) 

 

 

Os documentos acima solicitados devem ser anexados no ato 

da inscrição. 

 

24 de agosto de 2020 a 5 de março de 2021 
Inscrição 

24 de agosto de 2020 a 5 de março de 2021 Entrega da documentação 

06 de março de 2021 
Divulgação dos candidatos aprovados para 

entrevista   

15 a 19 de março de 2021 Realização das entrevistas  

23 de março de 2021 Divulgação dos candidatos aprovados 

24 a 31 de março de 2021 Matrículas 

09 de abril 2021 Previsão de início das aulas 

http://www.pucpr.br/
http://www.pucpr.br/arquivosUpload/1237436911382353885.docx
http://www.pucpr.br/arquivosUpload/1237436911379945715.pdf
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FASE I: 

 

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

O Curriculum Vitae e a Proposta Temática serão avaliadas por até três professores do Programa de Pós-

Graduação em Gestão de Cooperativas da PUCPR e receberão uma nota única de 0 a 10. 

 

Passarão para a Fase II do processo seletivo até 40 (quarenta) candidatos com maior média aritmética 

simples individual das notas obtidas na análise do Curriculum Vitae e Proposta Temática. A lista dos 

candidatos selecionados para a Fase II será divulgada no dia 02  de dezembro 2020 para os candidatos 

que realizar a  incrição até 30 de novembro 2020  e 12 de fevereiro 2021 para os estudantes que 

realizar a inscrição entre o dia 01 de dezembro 2020 a 10 de fevereiro de 2021.  

 As inscriçoes feitas no edital prorrogado a divulgação será no dia 06 de março.  

 (ver site www.pucpr.br/ppgcoop). 
 

FASE II: 

 

Entrevista ( EDITAL PRORROGADO) 

As entrevistas serão realizadas nos dias 15 a 19 de março. Cada candidato será entrevistado por uma 

banca composta por Professores da Comissão de Seleção ou outros Professores do Programa de Pós-

Graduação em Gestão de Cooperativas da PUCPR. A nota da entrevista será a média aritmética das 

notas dos avaliadores. Serão selecionados para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Gestão de 

Cooperativas da PUCPR, 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 Gestão de Cooperativas será divulgada até o dia 23 de março de 2021 (ver site 

www.pucpr.br/ppgcoop). 

 
 

MATRÍCULAS 

 

Período de matrículas para ingresso no Curso de Mestrado Profissional em Gestão de Cooperativas em 

2021: 24  a 31 de março de 2021 

 

O estudante deve acessar a plataforma onde fez a inscrição (Web candidato) realizar a matricula e dar 

o aceite no contrato de prestação de serviço educacionais. 

 

Previsão de início das aulas: 09 de abril de 2021. 

 

                                                      

 

                                                   Curitiba, 10 de fevereiro de 2021 

 

 

  

 

Prof. Dr. Alex Antônio Ferraresi 
                      Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Cooperativas 
 

 

 

http://www.pucpr.br/
http://www.pucpr.br/ppgcoop
http://www.pucpr.br/ppgcoop

