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EDITAL DE PRORROGAÇÃO Nº 05/2021 - PPGEP 
MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS - TURMA XVII 

 
A Fundação Educacional da Região de Joinville - FURJ, mantenedora da Universidade 
da Região de Joinville - UNIVILLE, torna público o Edital de Prorrogação Nº 05/2021 
que altera o calendário do processo seletivo do Edital de Seleção Nº 02/2021, de 11 
de agosto de 2021, lançado no endereço eletrônico www.univille.br/ppgep. 
 
1. Alterar, o item 3, o qual passa a ter a seguinte redação: 
 
3. INSCRIÇÕES 
 
As inscrições para o processo seletivo serão realizadas exclusivamente por meio online, 
endereço www.univille.br/ppgep. 
 
Inscrição prorrogada para 19/11/2021, até 18 h 
Taxa de Inscrição: R$ 80,00 
 
Observação: A taxa de inscrição deverá ser paga mediante o boleto bancário que será 
gerado automaticamente ao final do processo de inscrição online.   
Informações poderão ser obtidas pelo fone (47) 3461- 9180, pelo e-mail: 
ppgep@univille.br ou WhatsApp (47) 98469-5271. 
 
Divulgação da homologação das inscrições: 24/11/2021, no site 
www.univille.br/ppgep, a partir das 17 h. 
 
 
2. Alterar, o item 6, o qual passa a ter a seguinte redação: 
 
6. PROCESSO SELETIVO 
 
No período de 24/11 a 02/12/2021 será realizada a análise do currículo documentado e, 
entrevista com professores do curso. As entrevistas ocorrerão virtualmente por meio de 
plataforma de videoconferência a ser divulgada junto ao cronograma. 
 
1ª Etapa de Seleção: 24 a 26/11/2021 - Análise do currículo documentado. 
 
2ª Etapa de Seleção: 01 e 02/12/2021 - Entrevista dos alunos em horário a ser 
agendado. 
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Observação 1: O candidato deverá se assegurar de equipamento adequado e de 
internet com boa conexão para sua participação na entrevista, garantindo boa qualidade 
na transmissão de dados, áudio e imagem. 
 
Divulgação do resultado final: 09/12/2021, no site www.univille.br/ppgep, a partir das 
17 h. 
 
 
3. Alterar, o item 8, o qual passa a ter a seguinte redação: 
 
8. MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS 
 
8.1 Matrícula para candidatos com diploma 
 
Período: 13 a 15/12/2021 
Local:  Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos - Bloco A, 2° andar, 
Sala 221 (A-221) - Programas de Pós-Graduação stricto sensu 

Horário: Das 8 h às 12 h e das 13 h às 21 h 
 
8.2 Matrícula para candidatos concluintes da graduação 
 
Excepcionalmente para os alunos concluintes de cursos de graduação em 
dezembro/2021 poderão realizar a matrícula da seguinte forma: 
Data: 01 e 02 de fevereiro de 2022 
Horário: Terça e quarta-feira das 8h às 12h e das 13h às 21h 
 
Observações: 
1: No ato da matrícula o aluno pagará a primeira parcela do curso. 
2: A matrícula dos alunos que apresentaram declaração de que estão cursando último 
ano ou semestre do curso superior, no ato da inscrição, ficarão condicionadas à 
apresentação de declaração, de certificado ou de diploma de conclusão do curso até a 
data limite de matrícula. 
 

Joinville, 29 de outubro de 2021 
 
 
 
 

Profa. Dra. Ana Paula Testa Pezzin 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos 
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