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EDITAL ESAG Nº 025/2015 
 

O Diretor Geral da ESAG/UDESC, no uso de suas atribuições, comunica que estarão 
abertas as inscrições do processo seletivo ao Curso de MESTRADO PROFISSIONAL EM 
ADMINISTRAÇÃO, destinadas aos servidores do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA – TCE/SC, que se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital, 
e pela legislação vigente. 
 
1. DAS INSCRIÇÕES 
 
1.1. Serão aceitas as inscrições no processo seletivo do Curso de Mestrado Profissional 

em Administração de candidatos que:  

 possuam diploma em cursos de graduação de duração plena, devidamente 
reconhecidos, 

 tenham cargo  efetivo no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e, 

 não possuam impedimento para participar do Programa de Capacitação do TCE/SC, de 
acordo com as normas da Resolução TC nº 10/2004. 
 

1.2. O período para inscrição será de 01/02/2016 a 10/03/2016, no horário das 14h às 18h, 
na sala da Secretaria de Pós-Graduação da ESAG/UDESC, à Av. Madre Benvenuta, nº 
2037, Florianópolis – SC. 
 
1.3. Para inscrição, os documentos deverão ser entregues em envelope com identificação 
do inscrito (conforme Anexo III) na seguinte ordem:  
 

 Formulário de inscrição devidamente preenchido com uma foto 3x4 recente colada 
(Anexo I); 

 Cópia (frente e verso) da cédula de identidade e do CPF. Para candidato estrangeiro 
serão considerados documentos de identidade apenas a Carteira de Identidade, emitida 
pelo país de origem ou o Passaporte. Considera-se documento de identidade válido para 
inscrição neste processo um dos seguintes documentos:  

a) Carteira de Identidade original emitida pela Secretaria de 
Segurança Pública, ou  
b) Carteira de Identidade original expedida pelas Forças 
Armadas (Ministério da Marinha, Exército e Aeronáutica), 
Bombeiro Militar de Santa Catarina ou pelo Ministério das 
Relações Exteriores, ou 
c) Cédula de Identificação original emitida por Conselho 
Profissional, desde que com foto, assinatura, data de expedição 
e a expressa indicação de sua validade em todo o território 
nacional, ou 
d) Passaporte, ou  
e) Carteira Nacional de Habilitação original expedida a partir de 
1997 (com foto), ou 
f) Carteira de Trabalho, ou  
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g) Boletim de Ocorrência, por motivo de perda, roubo ou 
extravio, emitido por autoridade policial competente, (desde que 
não excedam 30 (trinta) dias de sua emissão).  

 

 Declaração do Instituto de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 
de que é servidor efetivo e não possui impedimento para participar do Programa de 
Capacitação do TCE/SC, de acordo com as normas da Resolução TC nº 10/2004; 

 Cópia (frente e verso) do diploma do curso de graduação. Para fins de inscrição será 
aceita declaração da secretaria de ensino da instituição de ensino superior, de provável 
formando no respectivo curso de graduação, indicando a data de colação de grau, que 
deverá ser anterior à data da matrícula no Mestrado expedida em data não superior a 12 
(doze) meses. 
 

 Cópia do Histórico Escolar do curso de graduação; 

 Curriculum Lattes atualizado em 2016, impresso e disponível para consulta online no 
endereço http://lattes.cnpq.br; 

 Cópia do Certificado de Desempenho no Teste ANPAD ou o resultado do candidato 
impresso, disponibilizado no site do Teste ANPAD (link: 
http://www.anpad.org.br/teste_anpad.php). O certificado deve corresponder a teste 
realizado nos últimos 24 meses. Com relação ao resultado geral do Teste ANPAD será 
utilizado a média aritmética simples das notas individuais por prova (método atual); 

 Plano de estudo do candidato, conforme Anexo II. 

 Comprovante de pagamento quitado (guia de depósito identificado) da taxa de inscrição 
no valor de R$ 70,00 (setenta reais). Seguir as instruções do Anexo IV. Não serão aceitos 
comprovante de agendamento como comprovação de quitação da taxa de inscrição. 
 

1.4. A qualquer tempo, a Comissão de Seleção poderá solicitar a documentação 
comprobatória do Curriculum Lattes. 
 
1.5. As inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou pelo Correio. Caso o candidato opte 
pelo envio por Correio, toda a documentação deverá ser encaminhada por SEDEX ao 
endereço citado abaixo. Para efeito de prazo, será considerada a data da postagem até 
10/03/2016. 
 
Endereço:  

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC  
Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas - ESAG  
Secretaria de Pós-Graduação da ESAG 
Av. Madre Benvenuta, 2037 - Itacorubi 
CEP: 88035-001 – Florianópolis – SC  
Fone: (48) 3664-8220  

 
1.6. Os candidatos portadores de deficiência devem, no ato da inscrição, entregar 
requerimento na Secretaria de Pós-Graduação da ESAG/UDESC, especificando as 
condições e os equipamentos necessários para a realização das provas, considerando a 
natureza da deficiência. 
 

http://lattes.cnpq.br/
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1.7. A solicitação de isenção da taxa de inscrição pelo critério Doador de Sangue (Lei nº 
10.567/97) deverá ser feita no momento da inscrição. Considera-se para enquadramento 
ao benefício previsto pela citada Lei, somente a doação de sangue promovida a órgão 
oficial ou a entidade credenciada pela União, Estado ou Município. Para alcançar o 
benefício da isenção o interessado terá que apresentar, obrigatoriamente, as respectivas 
declarações, com a comprovação da condição de doador de sangue constando, no mínimo, 
03 (três) doações nos últimos doze meses, discriminando a quantidade de doações e as 
datas em que foram realizadas. 
 
1.8. Os documentos solicitados para a inscrição serão conferidos pela Comissão de 
Seleção. Somente serão homologadas as inscrições que estiverem plenamente de acordo 
com este Edital, após a verificação da documentação pela Comissão de Seleção. 
 
1.9. O resultado da homologação das inscrições será publicado no dia 16/03/2016, a partir 
das 14h, no mural na Secretaria de Pós-Graduação da ESAG e no site 
http://www.esag.udesc.br/?id=204 
 
1.10. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
2. DAS VAGAS 
 
São oferecidas: 

 05 (cinco) vagas para o Curso de Mestrado Profissional em Administração, 
distribuídas nas Áreas de Especialidade conforme tabela a seguir: 

 

Áreas de Especialidade 

Políticas públicas e desenvolvimento 

Ensino de administração e Aprendizagem organizacional 

Tecnologias da informação aplicadas às organizações 

Finanças públicas 

Coprodução do bem público 

Estado, democracia e sustentabilidade. Relações produtivas, sociais e 
projetos 

Estudos organizacionais 

Estratégia e inovação 

 

 O aluno ficará isento do pagamento das parcelas correspondentes à vaga 
patrocinada pelo TCE/SC, nos termos do Contrato. 

 O Tribunal de Contas flexibilizará o horário de expediente do servidor para a 
frequência às aulas, por meio de solicitação ao Instituto de Contas. 
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3. DA SELEÇÃO  
 
3.1. A seleção dos candidatos será realizada em três etapas. 
 

1ª 
etapa 
(Peso 

3) 

Teste ANPAD: tem caráter obrigatório e classificatório. A pontuação/nota obtida 
pelo candidato no Teste ANPAD será ponderada em escala de 0,00 a 10,00 
(nota máxima equivale a pontuação máxima do Teste ANPAD – 600 pontos).  

2ª 
etapa 
(Peso 

4) 

Prova escrita: tem caráter obrigatório, classificatório e eliminatório, sendo que 
a nota mínima para a aprovação é 5,0 (cinco). Com questões discursivas, a 
prova tem por base um texto em inglês. Objetivos da prova: avaliar a capacidade 
do candidato de entender e interpretar o conteúdo de um texto escrito em inglês 
e, a partir dele, redigir texto em português, com coerência argumentativa, 
articulação de ideias e correção gramatical. A escala de avaliação da prova 
escrita é de 0,00 (zero) a 10,00 (dez). 

3ª 
etapa 
(Peso 

3) 

Prova oral: será individual perante banca composta por 3 (três) professores do 
corpo docente dos Programas de Pós-Graduação. Tem caráter obrigatório, 
classificatório e eliminatório e constitui-se de arguição ao candidato pela banca, 
sendo que a nota mínima para aprovação é 7,0 (sete). Objetivos da prova: 
verificar os objetivos e as expectativas do candidato em relação ao Curso de 
Mestrado; analisar o seu histórico de formação e sua aderência ao Curso; 
avaliar a disponibilidade de tempo do candidato para dedicar-se ao Curso; arguir 
sobre o plano de estudo que apresentou na inscrição e sua adequação à área 
de especialidade escolhida; verificar a congruência entre o tema de 
estudo/pesquisa proposto pelo candidato e a disponibilidade de professor no 
Curso para orientá-lo; examinar os conhecimentos do candidato sobre a área 
de Administração e a área de especialidade escolhida; verificar os 
conhecimentos gerais do candidato. 

 
3.2. A 2ª etapa (Prova Escrita) do processo de seleção será realizada no dia 31/03/2016, 
das 14h às 17h, pelo horário oficial de Brasília, nas dependências da ESAG/UDESC, à Av. 
Madre Benvenuta, nº 2037, Florianópolis - SC. Para a 2ª etapa (Prova Escrita) serão 
atribuídas notas de 0,00 (zero) a 10,00 (dez). Nesta etapa serão considerados aprovados 
somente aqueles que obtiverem no mínimo nota 5,0 (cinco) sendo selecionados para a 
etapa seguinte candidatos com as melhores notas até no máximo três vezes o número de 
vagas da área de especialidade. 
 
3.3. Os resultados da 1ª etapa (Teste ANPAD) e 2ª etapa (Prova Escrita) e a agenda da 3ª 
etapa (Prova Oral) serão publicados no dia 27/04/2016, a partir das 14h, no mural na 
Secretaria de Pós-Graduação da ESAG e no site http://www.esag.udesc.br/?id=204.  
 
3.4. A 3ª etapa (Prova Oral) será realizada no período de 09/05/2016 a 03/06/2016, nas 
dependências da ESAG/UDESC, conforme agenda a ser publicada. Para a 3ª etapa (Prova 
Oral) serão atribuídas notas de 0,00 (zero) a 10,00 (dez). Para a aprovação nessa etapa os 
candidatos deverão obter, pelo menos, nota 7,00 (sete). 
 
3.5. A média final do candidato será composta pelas notas individuais dos candidatos 
aprovados na 2ª etapa (Prova Escrita) e na 3ª etapa (Prova Oral) do processo de seleção, 

http://www.esag.udesc.br/?id=204
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juntamente com a nota atribuída à pontuação obtida pelo candidato na 1ª etapa (Teste 
ANPAD).  
 
3.6. A média final do candidato será composta da seguinte forma: 

 
MÉDIA FINAL = Nota Teste ANPAD (x 3) + Nota Prova Escrita (x 4) + Nota Prova Oral 

(x 3) 
          10 

 
3.7. A lista com os nomes dos candidatos aprovados no processo de seleção ao Curso de 
Mestrado Profissional em Administração será elaborada, em ordem decrescente de 
classificação, a partir do resultado da média final. 
 
3.8. Para fins de desempate será usado o resultado obtido pelos candidatos na 3ª etapa 
(Prova Oral). Em permanecendo o empate será usado a nota da 2ª etapa (Prova Escrita). 
 
3.9. Os resultados da 3ª etapa (Prova Oral) e a relação dos aprovados serão publicados no 
dia 14/06/2015, a partir das 14h, no mural na Secretaria de Pós-Graduação da ESAG e no 
site http://www.esag.udesc.br/?id=204 
 
 
4. DAS PROVAS  
 
4.1. Da Prova Escrita 
 
4.1.1. A 2ª etapa (Prova Escrita) do processo de seleção será realizada no dia 31/03/2016, 
das 14h às 17h, pelo horário oficial de Brasília, nas dependências da ESAG/UDESC, à Av. 
Madre Benvenuta, nº 2037, Florianópolis - SC. O candidato deverá estar no local indicado 
com, no mínimo, 20 minutos de antecedência, e deverá apresentar documento de 
identidade com foto, atualizado e em perfeito estado. Considera-se documento de 
identidade válido para ingresso do candidato em seu local de prova, um dos seguintes 
documentos:  

a) Carteira de Identidade original emitida pela Secretaria de Segurança 
Pública, ou  
b) Carteira de Identidade original expedida pelas Forças Armadas (Ministério 
da Marinha, Exército e Aeronáutica), Bombeiro Militar de Santa Catarina ou 
pelo Ministério das Relações Exteriores, ou 
c) Cédula de Identificação original emitida por Conselho Profissional, desde 
que com foto, assinatura, data de expedição e a expressa indicação de sua 
validade em todo o território nacional, ou 
d) Passaporte, ou  
e) Carteira Nacional de Habilitação original expedida a partir de 1997 (com 
foto), ou 
f) Carteira de Trabalho, ou  
g) Boletim de Ocorrência, por motivo de perda, roubo ou extravio, emitido por 
autoridade policial competente, (desde que não excedam 30 (trinta) dias de 
sua emissão).  

 
4.1.2. O candidato que chegar após o fechamento das portas não poderá realizar a prova, 
independentemente dos motivos alegados.  

http://www.esag.udesc.br/?id=204
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4.1.3. O candidato é responsável pela conferência dos dados do seu material de prova. 
 
4.1.4. Para realização das provas, o candidato deverá apresentar-se munido de caneta 
esferográfica fabricada em material transparente com tinta na cor azul ou preta e dicionário, 
exceto em meio digital. Não terão validade, sob hipótese alguma, questões desenvolvidas 
e respondidas a lápis ou lapiseira, bem como não redigidas em língua portuguesa. As 
questões assim respondidas serão consideradas integralmente nulas, sem qualquer 
possibilidade de recurso ou revisão. 
 
4.1.5. Durante a realização das provas, caso o candidato tenha que se alimentar, deverá 
trazer os alimentos acondicionados em embalagens transparentes e que NÃO provoque 
ruídos, para não desconcentrar os demais candidatos. A garrafa de água deverá ser 
transparente e sem rótulo. 
 
4.1.6. O candidato NÃO deverá assinar ou identificar-se na folha definitiva de resposta, 
apenas colocar o código do candidato. A identificação na folha definitiva de resposta implica 
na anulação da prova.  
 
4.1.7. O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização 
somente poderá fazê-lo acompanhado de um fiscal. 
 
4.1.8. Não haverá em hipótese alguma prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em virtude de afastamento do candidato da sala de prova.  
 
4.1.9. Para fins de segurança, os 03 (três) últimos candidatos somente poderão entregar 
suas provas e retirar-se da sala de prova simultaneamente. 
 
4.1.10. O candidato não poderá sair da sala de prova com qualquer material de prova. 
 
4.1.11. A bibliografia de referência para a prova do Cursos de Mestrado Profissional em 
Administração encontra-se no Anexo VI deste Edital. 
 
4.2. Do Material Não Permitido  
 
4.2.1. Durante a realização das provas, não poderá ocorrer: comunicação entre candidatos 
e/ou consulta a material didático-pedagógico, com exceção ao dicionário mencionado no 
item 4.1.4 deste Edital.   
 
4.2.2. O candidato que comparecer ao local de prova portando aparelhos/equipamentos 
eletrônicos deverá guarda-los devidamente desligados e mantê-los sob sua cadeira. Os 
equipamentos deverão permanecer desligados até a saída do candidato do local de prova 
(prédio).  
 
4.2.3. Caso os aparelhos/equipamentos elétricos ou eletrônicos tocarem durante a 
realização da prova o candidato terá que entregar imediatamente seu material de prova e 
será eliminado processo seletivo.  
 
4.2.4. Não haverá funcionamento de guarda-volumes nos locais de realização das provas 
e a Comissão organizadora do processo seletivo não se responsabilizará pelo extravio de 
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quaisquer objetos ou valores portados pelos candidatos durante processo seletivo ao Curso 
de Mestrado Profissional em Administração. 
 
 
5. DOS RECURSOS 
 
5.1. O candidato poderá interpor recurso do resultado de cada uma das etapas do processo 
de seleção, junto à Secretaria de Pós-Graduação da ESAG/UDESC, no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, após a publicação do resultado da referida etapa. O recurso deverá ser 
formalizado e firmado pelo próprio candidato e protocolado dentro do prazo citado. 
 
5.2. Os recursos deverão ser endereçados ao presidente da Comissão de Seleção e 
entregues ou enviados por Sedex à Secretaria de Pós-Graduação, para o endereço 
indicado no item 1.3 deste Edital, contendo o nome completo do candidato, especificação 
da questão objeto do recurso, com exposição de motivos e fundamentação que aponte as 
circunstâncias que o justificam. 
 
5.3. Não serão admitidos, em qualquer hipótese, recursos via fax e/ou correio eletrônico ou 
por qualquer outro meio que não o previsto neste Edital. 
 
5.4. Os recursos deverão ser legíveis e estar dentro do prazo estabelecido no item 5.1 deste 
Edital. 
 
5.5. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo observado para cômputo 
do prazo do recurso a data do protocolo ou da postagem (carimbo) no Correio. 
 
5.6. Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos estabelecidos no 
item 5 deste Edital. 
 
5.7. Não serão fornecidas ao candidato originais ou cópias das folhas de resposta da prova 
escrita. 
 
5.8. Cada recurso deverá ser referente a uma única questão. 
 
5.9. A Comissão de Seleção do processo seletivo para o Curso de Mestrado Profissional 
em Administração da ESAG/UDESC é a única instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão outros recursos e pedidos de reconsideração. 
 
 
6. DA MATRÍCULA 
 
6.1. Os candidatos aprovados terão direito à matrícula no curso de Mestrado Profissional 
em Administração, no qual tenham sido aprovados, respectivamente, entre os primeiros 15 
(quinze) colocados da relação de classificados ao Mestrado Profissional; conforme prevê o 
limite das vagas oferecidas, indicadas no item 2 deste Edital. 
 
6.2. O período para matrícula será de 27 a 29/06/2016, no horário das 14h às 18h, na 
Secretaria de Pós-Graduação da ESAG/UDESC.  
 



   
  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO 
E SOCIOECONÔMICAS – ESAG 

 

6.3. Os candidatos ao Curso de Mestrado Profissional deverão apresentar, por ocasião da 
matrícula, independentemente dos documentos solicitados para a inscrição, os seguintes 
documentos: 
 

 cópia autenticada do diploma (frente e verso) de graduação oficialmente reconhecido. 
Na ausência do diploma, o candidato poderá apresentar declaração de conclusão do 
curso de graduação com data de colação de grau anterior à data da matrícula no 
Mestrado, expedida em data não superior a 12 (doze) meses. A declaração de conclusão 
deverá ser substituída por cópia autenticada do diploma (frente e verso) de graduação, 
no prazo máximo de até 12 (doze) meses, sob pena de ser desligado do curso, perdendo 
a vaga no mesmo; 

 cópia do histórico do curso de graduação; 

 cópia da certidão de casamento ou nascimento; 

 cópia da Carteira de Identidade (frente e verso); 

 cópia de certidão de quitação com a Justiça Eleitoral, nos termos da Lei nº 4.737 de 
17/08/64; 

 cópia do Certificado de Alistamento Militar ou Certificado de Reservista, para candidatos 
do sexo masculino com idade até 45 anos, nos termos da Lei nº 4.374 de 17/08/64; 

 cópia do comprovante de vacinação contra a rubéola, para candidatos do sexo feminino 
com idade até 40 anos, nos termos da Lei Estadual nº 10.196 de 24/07/96; 

 curriculum lattes atualizado em 2016 e disponível para consulta online no site 
http://lattes.cnpq.br  

 termo de compromisso conforme as normas do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina. 

 
6.4. O candidato classificado que deixar de comparecer à matrícula ou não apresentar a 
documentação exigida, perderá o direito à vaga, sendo substituído pelo próximo candidato 
classificado. 
 
6.5. O candidato convocado em chamada subsequente que deixar de comparecer para a 
matrícula por qualquer motivo e/ou também não apresentar a documentação exigida (item 
6.3), na data e horário estabelecidos, perderá o direito à vaga, sendo substituído pelo 
próximo candidato classificado. 
 
6.6. O candidato que se encontrar impossibilitado em comparecer pessoalmente para 
efetivar a matrícula poderá requerê-la por procuração de pessoa física, dentro do prazo 
previsto neste Edital. A procuração referida deverá ser individual para fins específicos, 
conforme modelo no Anexo V, e vir acompanhada da documentação exigida neste Edital, 
além da cópia do documento de identidade do procurador.  
 
6.7. A efetivação da matricula do candidato fica condicionada à assinatura de contrato entre 
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE e a Universidade do Estado de 
Santa Catarina - UDESC para patrocínio da respectiva vaga. 
 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
7.1. A qualquer tempo e a critério da Comissão de Seleção, se constatada a apresentação 
de documentos, informações e/ou assinaturas inidôneas, será considerada cancelada a 
inscrição ou a matrícula realizada pelo candidato.  
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7.2. A critério da Comissão de Seleção, verificando o não preenchimento de vagas em áreas 
de especialidade, poderá sugerir a alteração de área de especialidade do candidato 
mantendo o curso escolhido. 
 
7.3. O processo de seleção de que trata o presente Edital é válido somente para as 
matrículas no segundo semestre letivo de 2016, do Curso de Mestrado Profissional em 
Administração da ESAG/UDESC. 
 
7.4. As aulas iniciarão no dia 01/08/2016 e serão ministradas nas dependências da 
ESAG/UDESC, à Av. Madre Benvenuta, nº 2037, Florianópolis - SC, de segunda a sexta-
feira, nos turnos diurno e/ou noturno. 
 
7.5. Todos os candidatos aprovados estarão automaticamente matriculados em 2 (duas) 
disciplinas obrigatórias do primeiro semestre do Curso (2016/2) e poderão realizar matrícula 
em uma das disciplinas eletivas oferecidas naquele semestre. 
 
7.6. O regime letivo do Curso de Mestrado Profissional é semestral e a duração máxima é 
de 24 meses, incluindo a defesa da dissertação.  
 
7.7. A Comissão de Seleção se reserva o direito de não preencher as vagas previstas. 
 
7.8. Os casos omissos serão resolvidos, no que couber, pela Comissão de Seleção ou pelo 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação Profissional em Administração da 
ESAG/UDESC.  
 
7.9. Os candidatos não aprovados deverão retirar sua documentação junto à Secretaria de 
Pós-Graduação da ESAG/UDESC, em até 30 (trinta) dias após a divulgação dos resultados 
da seleção. Após este prazo a documentação será descartada. 
 
7.10. A UDESC não assume qualquer responsabilidade quanto a transporte, alimentação 
e/ou alojamento dos candidatos, por ocasião da realização das provas. 
 
7.11. Será de inteira responsabilidade do candidato verificar no site 
http://www.esag.udesc.br/?id=204 o cronograma das chamadas subsequentes.  
 
7.12. Se o candidato classificado deixar de comparecer à matrícula, ou não apresentar a 
documentação exigida, perderá o direito à vaga. Tal condição autoriza a Comissão de 
Seleção a proceder à chamada do candidato classificado em posição imediatamente 
subsequente a do último chamado até aquela data. 
 
7.13. O candidato convocado em chamada subsequente que deixar de comparecer à 
matrícula por qualquer motivo e também não apresentar a documentação exigida (item 6.3), 
na data e horário estabelecido por este Edital, perderá o direito à vaga, sendo substituído 
pelo próximo candidato da lista de espera. 
 
7.14. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
 
a) for responsável por falsa identificação pessoal; 

http://www.esag.udesc.br/?id=204
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b) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de um fiscal ou portando 
material de prova; 
c) não devolver o material de prova ou atentar contra a integridade deste processo seletivo;  
d) recursar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua 
realização;  
e) faltar a qualquer uma das etapas da Prova Escrita ou da Prova Oral; 
f) obtiver pontuação inferior a 5,0 (cinco) na Prova Escrita;  
g) obtiver pontuação inferior a 7,0 (sete) na nota da Prova de Oral;  
h) prestar, em qualquer etapa do processo seletivo, declaração falsa ou inexata;  
i) comportar-se de maneira inadequada ou descortês com qualquer membro da equipe 
encarregada pela realização das provas;  
j) efetuar empréstimos ou usar meios ilícitos;  
k) usar, durante a aplicação das provas, qualquer equipamento eletroeletrônico, telefone 
celular, máquinas de calcular ou equipamentos similares, notas ou impressos que não 
forem expressamente permitidos;  
l) for flagrado usando objetos eletrônicos tais como celular, tablet, pen drive, MP player, 
iPod, iPad, controle remoto e relógio (qualquer tipo), independentemente de eles estarem 
ligados ou desligados;  
m) for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, 
verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;  
n) praticar atos contra as normas contidas neste Edital. 
 
7.15. No caso de alteração de endereço residencial, endereço eletrônico ou telefone, o 
candidato deverá, imediata e obrigatoriamente, comunicar à Secretaria de Pós-Graduação 
do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas - ESAG/UDESC, na Av. Madre 
Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis/SC. 
 
7.16. Sob nenhuma hipótese será concedido o atendimento especial a candidatos com 
deficiência e necessidades especiais que não formalizarem a solicitação. As condições 
especiais requeridas serão atendidas obedecendo aos critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. 
 
7.17. Os horários constantes deste Edital referem-se à Hora Oficial de Brasília, disponível 
no site http://pcdsh01.on.br (link – acerte o seu relógio). 
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8. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

Atividade Datas 

Inscrições 01/02 a 10/03/2016 

Homologação das inscrições 16/03/2016 

2ª etapa (Prova Escrita) 31/03/2016 

Resultado da 2ª etapa (Prova Escrita) e 
agenda da 3ª etapa (Prova Oral) 

27/04/2016 

3ª etapa (Prova Oral) 09/05 a 03/06/2016 

Resultado da 3ª etapa (Prova Oral) e 
resultado final 

14/06/2016 

Matrícula 27 a 29/06/2016 

Início das aulas 01/08/2016 

 
Florianópolis, 17 de dezembro de 2015. 
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EDITAL ESAG Nº 025/2015 

 
 

 

MESTRADO PROFISSIONAL 

TCE-SC              

 

 

 

Dados pessoais 

 

 

Nome completo: 

 

Data de nascimento:       /        / Sexo:   Estado Civil:  

 

RG:   Órgão emissor:   CPF: 

 

Naturalidade:    Nacionalidade:    Cor/Raça/Etnia: 

        

 

Endereço residencial 

 

Rua/Avenida:        Nº: 

 

Complemento:    Bairro:                       CEP: 

  

Cidade:      Estado:    

 

Telefone: (     )     Celular: (     ) 

 

E-mail: 

 

 

Endereço comercial 

 

Nome da empresa: 

 

Rua/Avenida:        Nº: 

 

Complemento:   Bairro:    CEP: 

  

Cidade:      Estado:    

 

Telefone: (      )         Ramal:    Fax: (      ) 

 

Home Page:                                                        E-mail: 

 

Cargo ocupado: 

 

 

 

 

_______________________________, ____ /_____/ 2016.                     ______________________________________ 

                       (Local)                                                                                                         (Assinatura do Candidato) 

 
 

 

 
Foto 3x4 recente 
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ANEXO II - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ESTUDO PARA OS 

CANDIDATOS AO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL 
 

Modelo de Capa 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E 

SOCIOECONÔMICAS- ESAG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

Curso: Mestrado Profissional em Administração 

 

Área de Especialidade: (de acordo com a tabela do item 2 deste Edital) 
 

 

 

PLANO DE ESTUDO 

 

TÍTULO 

 

(Nome candidato) 

 

 

 
 

Florianópolis 

2016 

 

 

 

 

1 – Na capa do Plano de Estudo o candidato deverá indicar a Área de Especialidade (Item 2 do 

Edital), além do título do Plano de Estudo. 

 

2 – Na sequência da capa do seu Plano de Estudo, o candidato deverá responder às seguintes 

questões: 

 Qual o tema/problema de estudo que você se propõe a pesquisar no Mestrado, caso seja 

aprovado no processo seletivo? Descreva e contextualize sobre o referido tema; discorra 

sobre o que tem se debatido, pesquisado e que aspectos ou questões podem ser exploradas 

ou aprofundadas. 

 

 Considerando o que foi relatado anteriormente, quais os objetivos que você pretende 

alcançar se vier a desenvolver uma pesquisa em torno do tema/problema apresentado?  

 

 Quais as razões (justificativas, motivações, necessidades etc.) e qual a contribuição do 

estudo que você propõe para a área de Administração, especificamente em relação ao tema 

de estudo/pesquisa e ao Curso para o qual você está se candidatando?  

 

 Quais as principais referências que serão utilizadas para a fundamentação teórica do 

tema/problema de pesquisa? Citar os autores e seus principais argumentos. 



   
  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO 
E SOCIOECONÔMICAS – ESAG 

 

 

 No que diz respeito à metodologia, como você pretende desenvolver a pesquisa sobre o 

tema/problema indicado: que tipo de estudo seria? Que procedimentos metodológicos 

seriam aplicados? Com quem e onde você faria a pesquisa? 

 

 Que possibilidades e que limites são previstos para o desenvolvimento de uma pesquisa nos 

termos que você propõe neste seu plano de estudo? Explique. 

 

Obs.: Após a capa, o candidato deverá apresentar o texto desse item no formato de pergunta e 

resposta. Não se trata, portanto, de um projeto de pesquisa tradicional. 

 

3 – Formatação do Plano de Estudo: 

 

 Texto contendo de 3 a 5 páginas de conteúdo (não contar capa e referências, se houver). 

 Margens: superior e esquerda – 3 cm; inferior e direita – 2 cm. 

 Espaçamento entre linhas: 1,5 cm. 

 Fonte: Times New Roman tamanho 12. 
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ANEXO III – MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE PARA INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E SOCIOECONÔMICAS - ESAG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

EDITAL ESAG Nº 025/2015 

TCE-SC 

 

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 

 

 

 

CURSO: MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO              

 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO 
E SOCIOECONÔMICAS – ESAG 

 

ANEXO IV – INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO PARA PAGAMENTO DA TAXA 

DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ADMINISTRAÇÃO 

 

1 – Entrar no site: http://depositoidentificado.sef.sc.gov.br/Default.aspx 

2 – Opção: EMITIR DOCUMENTO 

3 – Órgão: procurar 4522 – Fundação Univers. do Estado de SC – UDESC 

4 – Conta Corrente: 903.000-X 

5 – Finalidade: Pagamento de inscrição do processo seletivo ao Curso de MESTRADO 

PROFISSIONAL, referente ao Edital ESAG Nº 025/2015. 

6 – Depositante: nome do candidato 

7 – CPF: do candidato 

8 - Fone de Contato: da pessoa que irá pagar 

9 – Valor do Depósito: R$ 70,00 (setenta reais) 

10 – Clicar em INSERIR  

11 – Imprimir e pagar no Banco do Brasil. 
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ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO PESSOA FÍSICA PARA EFETUAR A MATRÍCULA 

NO CURSO 

 

 

PROCURAÇÃO – PESSOA FÍSICA 

 

 

Outorgante: (nome completo do candidato), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) 

do CPF nº ______________________, RG nº_________________, expedido pelo (órgão), residente 

e domiciliado(a) a (rua, avenida, etc.) ______________________________, bairro 

__________________, município ______________________, Estado ______, CEP 

_____________, telefone ____________, pelo presente instrumento nomeia e constitui como seu 

(sua) bastante Procurador(a) (Outorgado) (nome completo), (nacionalidade), (estado civil), 

(profissão), portador(a) do CPF nº ______________________, RG nº_________________, expedido 

pelo (órgão), residente e domiciliado(a) a (rua, avenida, etc.) ______________________________, 

bairro __________________, município ______________________, Estado ______, CEP 

_____________, telefone ____________, com poderes para representar o outorgante perante à 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração do Centro de Ciências da 

Administração e Socioeconômicas (ESAG) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 

para realizar matrícula no Curso de Mestrado Profissional, conforme Edital ESAG Nº 025/2015, 

responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento, cessando os 

efeitos deste a partir de 29/06/2016. 

 

__________________________,______de___________________de______  

(Local)        (Data) 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

(Assinatura do Outorgante) 

 

Obs: Firma reconhecida (indispensável) 
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ANEXO VI – BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA PARA 2ª ETAPA (PROVA ESCRITA) 

 

BRUDNEY, J.; ENGLAND, R. Toward a definition of the coproduction concept. Public 

Administration Review, v.43, n.1, p. 59-65, 2003. 

BURRELL, G.; MORGAN, G.. Sociological paradigms and organizational analysis. Hants: 

Ashgate, 2008. 

CLEGG, S.; DUNKERLEY, D. Organization, class and control. London: Routledge & Kegan, 

1980. 

CLEGG, S.; BAILEY, J. International Encyclopedia of Organization Studies. London: SAGE 

Publications Inc., 2008. 

DUNSIRE, A. Administration: the word and the science. New York: Halsted Press, 1973. 

ETZIONI, Amitai. The moral dimension: toward a new economics. London: The Free Press, 1988. 

HIRSCHMAN, Albert O.  The passions and the interests. Princeton: Princeton University Press, 

1977. 

KUHN, Thomas S. The structure of scientific revolutions. Chicago: The University of Chicago 

Press, 1970. 

MERTON, Robert K. Social theory and social structure. New York: The Free Press, 1968. 

MITROFF, Ian I., MASON, Richard e Person, Christine. Framebreak. The new radical redesign 

of american business. San Francisco: Jossey-Bass, 1994. 

MOUZELIS, Nicos P. Organizations and bureaucracy. Chicago: Aldine Publishing Co., 1978. 

POLANYI, Karl.  The great transformation. Boston: Beacon Press, 1944. 

RAY, Michael e RINZLER, Alan. The new paradigm in business: emerging strategies for 

leadership and organizational change.  New York: Putman’s Sons, 1993. 

SCHON, Donald. Beyond the stable state. New York: The Norton Library, 1971. 

SHAFRITZ, Jay M. and WHITBECK, Philip H. Classics of organization theory. Oak Park: Moore 

Publishing Company, 1978. (*) 

THOMPSON, James. Organization in action. New York: McGraw-Hill Book Co., 1967. 

 

 

 


