
 
UNIDADE – Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

 

EDITAL Nº 001/2021  

 

O Coordenador de Curso de MBA em Gestão 
Financeira;  

Considerando a Resolução nº 071/2021-CEPE, de 20 
de maio 2021 que aprova as normas para cursos de especialização da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná;  

Considerando projeto pedagógico do curso de MBA 
em Gestão Financeira; 

 
Torna público o seguinte:  

 
1. No período de 20/09/2021 a 28/01/2022 estão abertas as inscrições 
para a seleção ao curso de MBA em Gestão Financeira;  

2. O Curso terá a duração de 24 (vinte e quatro) meses. As   disciplinas   
serão   ofertadas   em   finais   de   semana   consecutivos   e 
intercalados com aulas aos sábados pela manhã e tarde. Com até três 
encontros por mês com carga horária de 10 horas/aula.  

3. O corpo discente do Curso será formado por alunos regulares, 
portadores de diploma de curso de graduação de Instituições de Ensino 
Superior, nacionais e estrangeiras; neste último caso, os diplomas devem 
estar devidamente revalidados conforme regulamenta a Resolução CNE/CES 
nº 1, de 28 de janeiro de 2002, do Conselho Nacional de Educação.  

4. Serão aceitas inscrições de portadores de diploma de Curso Superior, 
ou certificado de conclusão do curso. 

5. Todo o processo de seleção será coordenado pelo Coordenador do Curso 
de MBA em Gestão Financeira. 

6. O critério para seleção será a experiência profissional, com maior 
peso os candidatos com experiência em cargos executivos e constituirá 
da seguinte maneira:  

6.1 Análise do Curriculum Vitae ou Lattes apresentado; 

7. Para ser admitido no Curso de MBA em Gestão Financeira, o candidato 
deverá cumprir todas as etapas do processo de seleção, que será 
classificatório, sendo aprovados, dentro do limite de vagas 
estabelecido, os que obtiverem as melhores notas resultantes da avaliação 
do currículo apresentado.  

8. O curso reservará 10% das vagas para Agentes Universitários da 
Unioeste, em conformidade com a Resolução nº 127/2009-COU, para os 
candidatos que se adequarem aos pré-requisitos do curso e selecionados 
em conformidade com o disposto no projeto e no presente edital.  

9. Terá direito a matrícula o candidato aprovado no processo de seleção 
até o limite de 60 (sessenta) vagas.  

10. O processo seletivo para ingresso no Curso de MBA em Gestão 
Financeira compreende as seguintes etapas:  

10.1 Inscrições: 20/09/2021 a 28/01/2022;  



10.2 O candidato deverá realizar a inscrição pelo Link: 
https://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao e enviar os documentos 
solicitados no item 11 via e-mail, descrito em edital. 

10.4 Seleção (Caso o número de inscritos exceda o número máximo de 
vagas): 07/02/2022 a 09/02/2022; 

10.5 Edital com a lista de aprovados (Caso o número de inscritos exceda 
o número máximo de vagas): 10/02/2022; 

10.6 Matrículas: 11/02/2022 a 16/02/2022;  
 
11. Para inscrição no processo seletivo os candidatos deverão enviar os 
seguintes documentos para o e-mail: cascavel.mbafinancas@unioeste.br 
 
 
11.1. Cópia do diploma ou de certificado de conclusão de curso de 
graduação; 

11.2 Declaração de concluinte de curso superior até a data da matrícula; 

11.3 Cópia da Cédula de Identidade; 

11.4 Cópia do CPF; 

11.5 Cópia da certidão de casamento (se for o caso); 

11.6 Comprovante de residência; 

11.7 Cópia do certificado de reservista (para homens); 

11.8 Cópia do Currículo Lattes ou Vitae atualizado; 

11.9 Comprovante de depósito da taxa de inscrição; 

11.10 Requerimento de matrícula preenchido e assinado (ANEXO I). 

 
12. Do pagamento da taxa de inscrição: 
 
12.1 Deve ser realizado via depósito bancário; 
12.1 O valor da taxa de inscrição é de R$298,00 (duzentos e noventa e 
oito reais); 
12.2 Conta bancária a ser depositada a taxa de inscrição: 
Banco: SICOOB (756) 
Ag. 4370 
Conta corrente: 70839-9 
FUNDEP 
CNPJ: 72.453.459/0001-51 - Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, 
Pesquisa e Pós-graduação 
Obs.: caso o candidato queira realizar PIX, deverá utilizar o número da 
conta e da Agência. 
 
13. O candidato aprovado que não efetuar a matrícula nos dias indicados 
perderá o direito à vaga. No seu lugar será chamado o próximo da lista 
na ordem classificatória.  
 
14. O início das aulas do curso está previsto para 12/03/2022 às 8:00h 
no Campus da Unioeste - Cascavel. As aulas ocorrerão aos sábados pela 
manhã e tarde. A aulas irão iniciar de forma remota por meio da plataforma 
TEAMS e posteriormente o retorno presencial e/ou híbrido.  
 
14.1 Considerando    a    Resolução    n°    52/2020-CEPE, que    
regulamenta    a possibilidade de substituição de aulas presenciais por 
aulas remotas síncronas, em caráter  excepcional,  nos  programas  e  
nos  cursos  de  pós-graduação  stricto  e  lato sensu   da   Unioeste,   
durante   a   suspensão   das   atividades   acadêmicas   letivas 
presenciais, determinadas pelo Ato Executivo n° 21/2020-GRE, as aulas 



poderão ser realizadas de modo remoto síncrono até quando possível e 
autorizado previamente o  retorno  presencial  e/ou  híbrido  (parte  da  
turma  presencial  e  parte  remota)  pelos órgãos competentes da 
Unioeste. 
 
15. O aluno será considerado aprovado no curso e terá direito ao diploma, 
após a conclusão da carga horária total de 360 (trezentos e sessenta) 
horas/aulas, com frequência mínima de 75% em cada disciplina e respectiva 
aprovação nestas e deverá ter a nota mínima de 70 para a aprovação.  
 
Informações poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico: 
https://www.unioeste.br/portal/pos-graduacao/cursos/lato-sensu-
especializacoes, ou pelos telefones (45) 99859-8702 ou (45) 3220-3067. 
 

Publique-se. 

Cumpra-se.    

 

Cascavel, 20 de setembro de 2021.  

 

 

 

 

Prof. Dr. Geysler Rogis Flor Bertolini 

Coordenador do Curso 



 
UNIDADE – Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

 
 

ANEXO I 
 
 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – MBA EM GESTÃO FINANCEIRA 
 
 

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 
 
 
 

Eu (nome completo)          , inscrito no CPF      , 
solicito matrícula nas disciplinas abaixo relacionada do curso de MBA 
EM GESTÃO FINANCEIRA, ofertado pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 
com carga horária de 360 horas. 
 
Disciplinas 
 

Jogos de empresas 
Formação de carteira de investimentos 

Gestão de investimentos em ações 

Avaliação de Empresas (Valuation) 

Cenários Estratégicos e Competitivos 

Análise de Gestão de Riscos 
Fintechs: modelagem de negócio e tecnologias 
Agronegócio e Mercado Futuro de Commodities 
Certificações ANBIMA 
Auditoria e Controladoria 
Ativos Intangíveis 
Análise de Investimentos 
Compliance e governança corporativa 
Estratégias de negociação 
Relato Técnico em Finanças 

 
 

Cascavel,  de        de    . 
 

 
 
 
 

____________________________________________________ 
Assinatura do candidato. 
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