
                                                  
    PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Edital n°06/2018

Abertura  de inscrições no processo seletivo  de alunos regulares  dos Programas de Pós-

Graduação  Stricto  Sensu  (mestrado  e  doutorado)  para  ingresso  no  primeiro  semestre  de

2019.

1. Abertura

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Caxias do Sul

torna pública as condições que regem o processo seletivo para fins de ingresso, no primeiro

semestre do ano de 2019, nos seguintes Programas e cursos de Stricto Sensu:

Programa de Pós-Graduação em Administração – Mestrado Acadêmico

Programa de Pós-Graduação em Administração – Doutorado

Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado Acadêmico

Programa de Pós-Graduação em Direito – Doutorado

Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado Acadêmico

Programa de Pós-Graduação em Educação – Doutorado

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências Ambientais – Mestrado Profissional

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais – Mestrado Acadêmico

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais – Doutorado

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica – Mestrado Profissional

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos e Tecnologias – Mestrado

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – Mestrado Profissional

Programa de Pós-Graduação em Filosofia – Mestrado Acadêmico

Programa de Pós-Graduação em Turismo – Mestrado Acadêmico 

Programa de Pós-Graduação em Turismo –  Doutorado 

2. Inscrições



2.1 Período e local

Os períodos e locais das inscrições de cada um dos cursos estão disponíveis nas páginas de

cada um dos Programas ou Cursos, de acordo com os links a seguir descritos:

Programa de Pós-Graduação em Administração

https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/administracao/

Programa de Pós-Graduação em Direito

https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/direito/

Programa de Pós-Graduação em Educação 

https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/educacao/o-mestrado/

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências Ambientais

https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/engenharia-e-ciencias-

ambientais/

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais 

https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/materiais/

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 

https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/engenharia-mecanica/

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos e Tecnologias 

https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/engenharia-de-processos/

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/engenharia-de-producao/

Programa de Pós-Graduação em Filosofia 

https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/filosofia/

Programa de Pós-Graduação em Turismo 

https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/turismo-e-hospitalidade/

2.2 Taxa de Inscrição

A taxa de inscrição para todos os cursos de Mestrado é de R$ 102,00 (cento e dois reais), e

para os cursos de Doutorado é de R$ 121,00 (cento e vinte um reais).

O boleto para o pagamento será emitido após o preenchimento do formulário de inscrição,

disponibilizado na página de cada curso, podendo ser pago em qualquer agência bancária até

https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/filosofia/
https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/engenharia-e-ciencias-ambientais/
https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/engenharia-e-ciencias-ambientais/
https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/administracao/


o  seu  vencimento.  A  homologação  da  inscrição  somente  se  dará  com  a  quitação  do

pagamento da taxa de inscrição. 

2.3 Documentação

Cada programa ou curso estabelece documentos específicos a serem entregues como pré-

requisito para a homologação das inscrições. Essas documentações constam na página de 

cada programa ou curso.

Para todas as inscrições é necessário o preenchimento do formulário eletrônico, também 

disponível em todas as páginas dos programas ou cursos. 

Para todas inscrições, além dos documentos específicos que cada programa ou curso exige, 

também é necessária, a entrega da documentação geral a seguir relacionadas.

− Formulário de inscrição impresso.

− Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

− Cópia autenticada do diploma de Graduação, com destaque ao fato de que se foi obtido

em curso no exterior, deverá estar devidamente reconhecido no Brasil, conforme 

legislação específica. Egressos da UCS estão dispensados de apresentar este 

documento. Caso o candidato tenha concluído o curso mas ainda não tenha posse do 

diploma, deverá entregar um certificado de conclusão do curso emitido pela instituição 

de origem.

− Cópia autenticada do histórico escolar da Graduação. Egressos da UCS estão 

dispensados de apresentar este documento;

− Cópia do RG e CPF ou da carteira de habilitação.

− Cópia do Currículo Lattes, acompanhado de comprovação por meio fotocópia simples 

de todos os lançamentos, sendo que somente serão considerados e pontuados os itens

devidamente comprovados.

− Cópia da certidão de situação civil: certidão de nascimento, casamento, divórcio, união 

estável ou outros.

− 1 foto 3x4



A documentação geral e específica deverá ser entregue por um dos seguintes meios: 

− Presencialmente na Central de Atendimento, no Campus-Sede, em Caxias do Sul, de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 21h30min (sem fechar ao meio dia);

− Presencialmente na secretaria do Programa/Curso, de acordo com horário de 

expediente divulgado na página de cada programa ou curso.

− Por correio, via Sedex, postado até 5 dias antes do término do período de inscrição, 

para o seguinte endereço: 

Universidade de Caxias do Sul - Central de Atendimento

Inscrição no (indicar o nome do curso no qual deseja ingressar)

Rua: Francisco Getúlio Vargas,1130 – Petrópolis-CEP: 95070-560 -Caxias do Sul - RS.

3. Público Alvo

Poderão realizar inscrição candidatos que tenham concluído um curso de graduação, no Brasil

ou no exterior. Para cursos no exterior, os diplomas deverão estar devidamente reconhecidos

no  Brasil,  em  acordo  com  legislação  específica.  Para  candidatos  que  já  concluíram  a

graduação mas que ainda não tenham o Diploma expedido, somente poderão participar do

processo seletivo mediante apresentação de certificado de conclusão do curso emitido pela

instituição de origem, bem como deverão, se aprovados, no ato da matrícula assinar um termo

de compromisso para entrega do Diploma definitivo.

4. Vagas

O número de vagas para cada programa e curso estão disponíveis na página de cada 

programa no link processo seletivo.

5. Homologação das inscrições

A homologação das inscrições será feita nos períodos especificados na página do processo 

seletivo de cada Programa ou Curso.

6. Processo de seleção



O processo de seleção para os Programas ou cursos indicados neste Edital será realizado, no

âmbito de cada Programa ou Curso, após a homologação das inscrições. As fases e datas 

estão disponíveis na página do processo seletivo de cada Programa ou Curso conforme 

disponibilizado no item 2.1 desse Edital.

7. Divulgação dos resultados e informações sobre a matrícula

A divulgação dos candidatos aprovados será feita na página do processo seletivo de cada

Programa  ou  Curso,  acompanhado  das  as  informações  referentes  ao  dia,  local  e

procedimentos de matrícula.

8. Validade do processo seletivo

O  processo  seletivo  dos  Programas  ou  cursos  indicados  neste  Edital  terá  validade  para

ingresso no primeiro semestre de 2019.

Caxias do Sul, 20 de Agosto de 2018.

Prof.Juliano Rodrigues Gimenez

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação




