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EDIT AL DO 29.0 PROCESSO SELETIVO PARA 0 CURSO DE MESTRADO EM 

ADMINISTRA(AO DA UNIVERSIDADE FUMEC 

o Magnifico Reitor da Universidade FUMEC leva ao conhecimento dos interessados, por meio 

do presente Edital, as normas para seley30 de candidatos ao Curso de Mestrado Academico em 

Administray30, reconhecido pelo Decreto Estadual de 16 de maryo de 2006 e recomendado pela 

CAPES, em 14 de julho de 2006, de acordo com 0 Oficio n.O 509-04/CTCICAPES. 

1. DO CURSO 

o curso, com duray30 de 24 (vinte e quatro) meses, destina-se a portadores de diploma de 

bacharelado, licenciatura plena ou superior de tecnologia, reconhecidos pelo MEC, em qualquer 

area do conhecimento. 

2. DA AREA DE CONCENTRA(AO E DAS LJNHAS DE PESQUISA 

Area de Concentra~ao: Gest30 Estrategica de Organizayoes. 

Linhas de pesquisa: 

a) - Estrategia e Tecnologias em Marketing e 

b) - Estrategia em Organizayoes e Comportamento Organizacional. 

3. DAS VAGAS 

Serao oferecidas 40 (quarenta) vagas anuais (2020). 
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4. DAS INSCRI<;:OES 

4.1. Periodo de inscriltao: de 23/09/2019 a 20/1112019 (vinte e tres de setembro de 

dois mil e dezenove a vinte de novembro de dois mil e dezenove) , de segunda-feira a 

sexta-fe ira, das 9h (nove horas) as 21b (vinte e uma horas), enquanto houver vagas, 

estarao abertas as inscri<;:oes para a sele<;:ao de candidatos ao Mestrado. Caso as vagas 

ofertadas nao sejam preenchidas na sele<;:ao de que trata este Edital, a juizo do Colegiado 

de P6s-Gradua<;:ao, podera ocorrer sele<;:30 ao longo do ano 2020, em regime de fluxo 

continuo. 

4.2. Local: Secre taria Stricto Sensu da Universidade FUMEC, localizada na Rua Cobre, 

200, Predio da FACE II, Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte - MG, CEP 30310-190, de 

segunda-feira a sexta-feira, das 9h (nove horas) as 21 h (vinte e uma horas). 

4.3. Taxa de inscri<;:30: R$ 50,00 (cinquenta reais) para os candidatos que apresentarem 

certificado/comprovante de inscri<;:30 no Teste ANPAD (desde que realizado a partir de 

setembro de 2017), ou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para aque les que optarem por 

se submeter as provas que serao realizadas na FUMEC, conforme especifjcado no item 5 

deste Edital. 

4.4. Em ambos os casos, a taxa de inscri<;:30 devera ser paga por meio de boleto bancario 

impresso. Nao bavera devolu<;:ao da taxa de inscri<;:ao em caso de desistencia ou ausencia, 

a qual sera revertida exclusivamente para os gastos inerentes a realiza<;:ao do presente 

certame. 

4.5. Documenta<;:ao exigida: a inscri<;:ao para 0 Processo Seletivo so mente se ra efetivada 

mediante a apresenta<;:ao dos seguintes documentos: 

4.5.1. Formulario de inscri<;:ao , disponivel no site do Curso de Mestrado em 

Administra<;:ao, devidamente impresso e preenchido, pOl' meio do seguinte 

endere<;:o eletronico: 
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4.5.1.1. Indicayao de tema ou ideia de pesquisa a ser desenvolvido. na linha 

de pesquisa escolhida pelo candidato: 

1. Estrategia e Tecnologias em Marketing ou 

11. Estrategia em Organizayoes e Comportamento Organizacional. 

4.5.1.2. As linhas de pesquisa e as informayoes dos docentes poderao ser 

verificadas no site do curso de Mestrado Academico em Administrayao 

http ://pRg. fumec. br/admi nistracao/pagina-exem 0 lo l l i nhas-de- oesg u isa! 

4.5.1.3. Neste mesmo formulario deverao ser preenchidos os campos 

referentes a: 

I. Cursos de P6s-Graduayao porventura realizados; 

11. Disciplinas isoladas cursadas ou em curso no Programa; 

III. Produyao cientifica; 

iv. Experiencias profissionais, gerenciais e/ou relacionadas a docencia, 

produyao cientifica e pesquisa, consideradas mais signiticativas. 

4.5.2.01 (uma) foto 3 x 4 (recente) . 

4.5.3. Comprovante de pagamento da taxa da inscriyao , cujo boleto pode ser 

obtido por meio do seguinte endereyo eletr6nico: 

http://opg. fumec. br/adm i ni stracao/orocesso-sel eti vo/mestradol 

4.5.4. Diploma de curso superior, em nivel de bacharelado. licenciatura plena ou 

de graduayao tecnol6gica, reconhecidos pelo MEC, em quaisquer areas do 

conhecimento, ou documento atestando que 0 candidato vai colar grau ate 0 final 

do semestre corrente, ou que ele se formou e esta aguardando a expedic;:ao do 

diploma. 
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4.5.4.1. No caso da apresentay30 de documento atestando que 0 candidato 

ira colar grau ate 0 final do corrente semestre ou que se formoll e esta 

aguardando a expediy30 do diploma, fica expressamente definido que a 

nao apresenta~ao do respectivo diploma, dentro do prazo estipulado 

pela Universidade em documento proprio, implica a imediata 

reprova~ao do candidato no presente certame, rescind indo, de pleno 

direito, qualquer contrato de presta~ao de servi~os entabulado entre as 

partes referente ao objeto deste Processo Seletivo, bern como elidindo a 

possibilidade de restitui~ao de valores pagos a titulo de inscri~ao e 

referentes it presta~ao de servi~os ja realizada. 

4.5.5. Curriculum vitae ou Lalles. 

4.5.6. Fotoc6pia do Hist6rico Escolar da GradUay30. 

4.5.7. Certificado ou Resultado do TESTE ANPAD (desde que realizado a partir 

de setembro de 2017), necessario somente para aqueles que optarem pela 

realizay30 deste Teste . 

4.6. A docllmentay30 exigida para ioscriy30. nos termos deste EditaJ, podera ser eoviada 

pelos Correios e, oeste caso, a postagem devera ser feita por Sedex, ate 0 dia 18/1112019 

(dezoito de novembro de do is mil e dezenove), para 0 endereyo descrito 00 item 4.2. 

deste Edital, valendo, como comprovay30 de cumprimento do prazo de ioscriy30, a data 

da postagem. 

5. ET APAS DA SELE<,::AO 

5.1. 0 Processo Seletivo e coostitufdo de dllas etapas. a saber: 

5.1.1. Na Primeira Etapa, a ser realizada no dia 22/1112019 (vinte e dois de 

novembro de dois mil e dezenove) sexta-feira, serao aplicadas as seguiotes 

provas, todas de carliter eliminatorio: # 
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i. Redacao - 100 (cem) pontos; 

ii. Interpretacao de Texto em Ingles - 50 (cinquenta) pontos; 

iii. Raciocinio L6gico - 50 (cinquenta) pontos. 

5.1.2. Os candidatos que apresentarem 0 resultado do Teste ANPAD Nacional, 

realizado a partir de setembro de 2017, somente se submeterao a prova de 

redayao, conforme item 5.1 . . 1 .. inciso "i", deste Edital. 

5.1.3. A prova de Redayao, obrigat6ria para todos os candidatos, sera realizada no 

dia 22/1112019 (vinte e dois de novembro de dois mil e dezenove) sexta-feira. 

a partir das 18h (oito horas) e tera a durayao de 0lh30min (uma hora e trinta 

minutos). 

5.1.3.1. A prova de Redayao sera realizada na Rua Cobre, 200, Predio da 

FACE II - Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte - MG. 

5.1.3.2. Os candidatos deverao se apresentar com 30 (trinta) minutos de 

antecedencia, munidos de Carteira de Identidade e Comprovante de 

Inscriyao (emitido pela Secretaria do Curso). 

5.1.4. As provas de lingua estrangeira (Interpretayao de Texto em Ingles) e de 

Raciocinio L6gico, valendo 50 (cinquenta) pontos cada uma e com durayao total 

de 2h (duas horas), serao realizadas no mesmo dia e local, 30 (trinta) minutos 

ap6s 0 terminG da prova de Redayao, ou seja, a partir das 20h (vinte horas), com 

termino previsto para as 22h (vinte e duas boras) . 

5.1.5. Os candidatos serao c1assificados (aprovados no limite das vagas) em 

ordem decrescente, considerando 0 somatorio das notas obtidas nas provas da 

Primeira Etapa , sendo::t nota obtida no Teste ANPAD convertida para a base de 

100 (cem) pontos. no casu do candidato que optar por apresentar 0 seu 

certificado/resultado neste Teste. 
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5.1.6. 0 resultado da Primeira Etapa sera divulgado no site 

httQ_:LIQpg,Jumec. br/administracao/processo-sel~!Lv.:Q/m~_sJ.radol. e afixado na 

Secretaria do Programa a partir das 16h (dezesseis horas) do dia 27/1112019 

(vinte e sete de novembro de dois mil e dezenove), na Rua Cobre, 200, Predio 

da FACE II , Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte - MG. 

5.2. A Segunda Etapa consistira em avaliayao dos candidatos que foram aprovados na 

Primeira Etapa, observados os seguintes procedimentos e criterios que, juntos, resultarao 

em escore de ate 100 (cem) pontos: 

i. Entrevista; 

ii . A valiayao do Curriculum vitae; 

iii. Avaliayao do temalideia de pesquisa (informados no formulario de inscriyao). 

5.2.1. Serao considerados os seguintes criterios de pontuac;:ao no que se refere a 
entrevista, a avaliayao do Curriculum vitae e a avaliayao do temalideia proposto: 

i. Estar cursando e/ou ter cursado (com aprovac;:ao) disciplinas isoladas no 

Programa Je Doutorado e Mestrado em Administrac;:ao da FACE/FUMEC. 

atribuindo-se ate 04 (quatro) pontos por disciplina, limitado ao total de 06 (seis) 

disciplinas. A pontuayao maxima neste quesito, mesmo para aqueles que 

apresentem 06 (seis) disciplinas, sera de 20 (vinte) pontos. Para fin s de avaliayao 

deste inciso, os entrevistadores podem utilizar as intormayoes sobre 0 

desempenho e avaliayoes obtidas pelo aluno de disciplina isolada para atribuir-Ihe 

pontuayao nesse quesito; 

ii. Cursos de Graduayao e P6s-Graduayao realizados - 20 (vinte) pontos; 

iii. Experiencia gerencial, profissional e/ou em 

pesquisa - 30 (trinta) pontos: 
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iv. Pertinencia e relevancia do tema de investigayao e sua compatibilidade com as 

linhas de pesquisa estabelecidas e interesse em atividades de pesquisa - 30 (trinta) 

pontos. 

5.2.2. As ent revistas acontecerao nos dias 02 e 03/12/2019 (dois e tres de 

dezembro de dois mil e dezenove), terya-feira e quarta-feira, na Rua Cobre, 200, 

Predio da FACE II, Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte - MG, conforme a lista dos 

candidatos aprovados para a Segunda Etapa, elaborada pela Comissao 

Examinadora do Processo Seletivo . 

5.2.2.1. Da lista dos candidatos aprovados para a Segunda Etapa constara a 

data e 0 horario nos quais 0 candidato devera comparecer para a realizayao 

da entrevista acima descrita. 

5.2.3. Sera eliminado do Processo Seletivo 0 candidato que nao comparecer para 

a entrevista, na data e horario estabel ecidos . 

5.2.4. Sao considerados classificados os candidatos aprovados, consoante soma 

dos pontos obtidos nas seguintes avalia£oes : 

1. Prova de redayao - 100 (cern) pontos; 

tl . Resultado do Teste ANPAD, convertido para a base de 100 (cem) pontos, 

ou somatorio dos pontos obtidos nas provas de Interpretay30 de Texto em 

Ingles e de Raciocinio Logico, 100 (cem) pontos, realizadas na Primeira 

Etapa; 

iii. Entrevista, Curriculum vitae e temalideia de investigay30 - 100 (cern) 

pontos. 

5.2.5. Em caso de empate, a preferencia sera por aquele que tiver cursado 0 maior 

numero de disciplinas isoladas no curso objeto deste Edital~ 
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5.3. 0 candidato que discordar da pontuayao que Ihe foi atribuida nas avaliayoes 

realizadas podera interpor recurso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da 

divulgayao do resultado de cada etapa. 

5.3.1. Os recursos, devidamente fundamentados, deverao ser interpostos por 

escrito e dirigidos ao Presidente da Comissao Examinadora do Processo Seletivo 

que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizara 0 seu julgamento, cujo 

resultado, devidamente fundamentado, sera disponibilizado ao candidato na 

secretaria do Curso, para analise e obtenyao de copia. 

6. DO RESULTADO FINAL 

6.1. 0 resultado final do Processo Seletivo e a convocayao para a matricula serao 

divulgados oficialmente, pela Secretaria do Programa, no dia 06/12/2019 (seis de 

dezembro de dois mil e dezenove), a partir das 16h (dezesseis horas) . 

. 2. Para efeito de divulgayao do resultado final , serao listados, em ordem alfabetica, os 

candidatos classificados consoante criterios estabelecidos no item 5.2.4 deste Edital. 

6.3. Os resultados das etapas do Processo Seletivo serao divulgados no site: 

http ://ppg.fumec.br/administracao/ processo-seletivo/mestradol e afixados na Secretaria 

do Programa. 

6.4. Os resultados, assim como notas e conceitos obtidos pelos candidatos no Processo 

Seletivo, em nenhuma hipotese, serao divulgados por outros meios. 

6.5. 0 Programa podera divulgar a relayao dos candidatos excedentes (aprovados e nao 

classificados), em ordem decrescente do somatorio dos pontos, que poderao ser 

convocados para matricula, caso surjam vagas ate a data de inicio do curso. 

6.6. Em caso de empate, a preferencia sera por aquele que tiver aprovayao no majOr 

numero de disciplinas isoJadas no curso objeto deste Edita!' ~ 
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7. DA MATRiCULA 

7.1. Data das matriculas: 11 e 12/1212019 (ooze e doze de dezembro de dois mil e 

dezenove), de 9h (nove horas) as 20h (vinte horas), na Secretaria do Curso de Mestrado 

em Administra<;:ao e na Tesouraria da Faculdade de Ciencias Empresariais -

FACE/FUMEC. 

7.2. A matricula somente sera efetivada mediante a apresenta<;:ao dos seguintes 

documentos: 

i. Requerimento de Matricula (disponivel na Secreta ria do Programa), devidamente 

preenchido e assinado pelo candidato; 

ii. Comprovante de Pagamento da Matricula (disponive\ na Tesouraria da 

F ACE/FUMEC, quando da assinatura do Contrato de Presta<;:ao de Servi<;:os 

Educacionais); 

iii. Copia da Carteira de ldentidade ou de documento que a substitua legalmente; 

iv. Copia do CPF/MF; 

v. Copia da Certidao de Nascimento ou de Casamento ; 

vi. Copia do Titulo de Eleitor, no caso de candidato brasileiro; 

vii. Documento comprobatorio de cumprimento das obriga<;:5es militares , no caso 

de candidatos do sexo masculino e de nacionalidade brasileira; 

vii. Copia do Diploma de Gradua<;:ao Oll Certificado de Conclusao da Gradua<;:ao, 

salvo hipotese prevista no item 4.5.4.1. deste Edital; 

ix. No caso de candidatos estrangeiros, serao exigidos os documentos 

regulamentados pela legislas:ao especifica. 

7.3. 0 candidato classificado no Processo de Sele<;:ao, que nao proceder a respectiva 

matricula nas datas ind icadas, sera considerado desistente . Para a sua vaga. sera 

facultado ao Programa convocar 0 candidato excedente. de acordo com os 

9 o CAMPUS 

Rua Cobre, 200 - Cruzeiro 
303 10-190 · Belo Honzonte, MG 

Tel. (31) 3228-3000 

www.lumecbr 



'- FUMEC ., 
expostos no item 6.5., 0 qual devera efetuar sua matricula nas datas e horarios indicados 

pela Secretaria do Programa. 

8. DO INicIO DAS AULAS 

8.1. As aulas do Curso de Mestrado Academico em Administrayao terao inicio em 

fevereiro de 2020, conforme calendario que sera entregue na matricula do aluno ou 

divulgado no site do Programa de Doutorado e l\.I:estrado em Administrayao da 

Universidade FUMEC ( http://RRg. fumec. brl adm in istracao/ i nformacoes-

aca_demicas/cll.:L~.Ddario-a.fadeD1icQD, na sede do Mestrado, localizada na Rua Cobre, 200, 

Predio da FACE II - Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte - MG. A FACE/FUMEC SE 

RESERVA 0 DIREITO DE NAo OFERECER 0 CURSO CASO 0 NUMERO DE 

ALUNOS MATRICULADOS SEJA INFERIOR A 15 (QUINZE). 

9. DO HORA.ruO, DIAS/SEMANA E FUNCIONAMENTO DO CURSO 

9.1. 0 curso posslli flexibilidade na oferta de disciplinas optativas durante a semana, em 

periodos diUl'nos e noturnos. As aulas das disciplinas obrigatorias ocorrem nas segundas

feiras e quartas-feiras, das 19h (dezenove horas) as 22h30 (vinte e duas horas e trinta 

minutos). 

10. DAS DISPOSJ(;OES GERAIS 

10.1. A Comissao Examinadora do Processo Seletivo, designada pelo Colegiado do 

Programa, orientani e fiscalizara sua execuyao. 

10.2. A inscriyao no Processo Seletivo implicara a aceitayao plena, pelo candidato, das 

normas do presente Edital. 

10.3. Os docllmentos dos candidatos que nao forem selecionados ticarao a sua disposiyao 

na Secretaria do Programa, de onde poderao ser retirados pelo pr6prio candidato ou 

mediante procurayao simples, em dias Gteis, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h (nove 

horas) as 20h (vinte horas), no periodo de 03/02/2020 a 28/02/2020 (tres de fever' 
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vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte). Ap6s este periodo, os documentos serao 

incinerados. 

10.4. A impugnayao a este Edital somente poden:\. ser realizada no periodo de 24 (vinte e 

quatro) horas ap6s a sua divulgayao, por escrito e de maneira fundamentada, dirigida ao 

Reitor da Universidade que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proferinl decisao, da 

qual nao cabera qualquer especie de Recurso Administrativo. 

10.5. Os casos omissos ou nao previstos neste Edital serao encaminhados a Comissao 

Examinadora do Processo Seletivo, cabendo recurso de suas decisoes, em grau final. ao 

Colegiado do Programa, em ate 10 (dez) dias corridos da divulgayao final dos resultados. 

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2019. 

niversidade FU MEC 
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