Centro de Ciências Sociais Aplicadas – Campus Toledo
Curso de Secretariado Executivo Trilíngue
Especialização Lato Sensu MBA em Inovação e Gestão
Organizacional

EDITAL Nº. 001/2021-MBA-IGO

Abre inscrições para o curso de
especialização lato sensu MBA em
Inovação e Gestão Organizacional Turma 2022.

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
especialização lato sensu
Organizacional;

pedagógico
do
curso
de
MBA em Inovação e Gestão

A Coordenadora de Curso de especialização lato sensu
MBA em Inovação e Gestão Organizacional no uso de suas
atribuições.

Torna público:

Art. 1° No período de 29/11/2021 a 15/12/2021 estarão
abertas as inscrições para a seleção do curso de
especialização lato sensu MBA em Inovação e Gestão
Organizacional;
Art. 2° O Curso terá a duração de 20 (vinte) meses, na
modalidade semipresencial. As disciplinas serão ofertadas
aos sábados no horário das 8h às 13h. Um sábado presencial e
outro de forma remota síncrona (professor ao vivo);

Art. 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; no caso de IES estrangeiras, 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;

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

Art. 5° O processo de seleção será coordenado pela
Coordenadora do Curso de MBA em Inovação e Gestão
Organizacional;

Art. 6° O critério para seleção será a análise do
Curriculum Vitae ou Lattes apresentado. Para fins de
comprovação, apenas o registro de experiência profissional
deverá ser anexo ao currículo. Podem ser declarações ou
fotocópias de páginas da carteira de trabalho. Em caso de
haver mais canditados que o número de vagas, será feita uma
classificação dos candidatos de acordo com os número de anos
de experiência laboral. Um ponto para cada ano comprovado no
currículo. O critério de desempate será
a idade do
candidato, dando-se preferência ao de idade mais elevada;

Art. 7° Para ser admitido no Curso de MBA em Gestão da
Inovação, o(a) candidato(a) deverá cumprir todas as etapas
do processo de seleção, que será classificatório, sendo
aprovados(as), dentro do limite de vagas estabelecido;

Art. 8° O curso reserva 2 vagas para Agente
Universitário da Unioeste, em conformidade com a Resolução
nº. 127/2009-COU, para os candidatos que apresentarem a
documentação solicitada no art. 12. A seleção será realizada
conforme o disposto no art.6º do presente edital;

Art. 9° Terá direito a matrícula o(a) candidato(a)
aprovado(a) no processo de seleção até o limite de 45
(quarenta e cinco) vagas;

Art. 11 O processo seletivo para ingresso no Curso de
MBA Gestão da Inovação compreende as seguintes etapas:
I - Inscrições: 29/11/2021 a 15/12/2021;
II - O(a) candidato(a) deverá realizar a inscrição pelo
Link:
https://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao.
Lembre-se de verificar o campus da oferta. É
Toledo. Ademais, envie os documentos solicitados
no Art. 6 (Currículo e comprovante de experiência
profissional) e Art. 12 ( documentos pessoais e
outros)
via
e-mail,
para
o
endereço
toledo.mbainovacao@unioeste.br
III - Seleção (caso o número de inscritos exceda o
número máximo de vagas): 20/01/2022 a 27/01/2022;
IV- Edital com a lista de aprovados(as): 28/01/2022;
V - Matrículas: 01/02/2022 a 08/02/2022.
Art. 12 Para inscrição no processo seletivo os
candidatos deverão enviar os seguintes documentos para o email: toledo.mbainovacao@unioeste.br
I -

Cópia do diploma ou de certificado de conclusão
de curso de graduação;
II - Declaração de concluinte de curso superior até
a data da matrícula;
III - Cópia da Cédula de Identidade;
IV - Cópia do CPF;
V Cópia da certidão de casamento (se for o caso);
VI - Comprovante de residência;
VII -Cópia
do
Currículo
Lattes
ou
Vitae
atualizado;
VIII - Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
IX Requerimento de matrícula preenchido e assinado
(ANEXO I deste edital).
Art. 13 Do pagamento da taxa de inscrição:
I

- Deve ser realizado via depósito ou transferência
bancária;
II - O valor da taxa de inscrição é de R$25,00
(vince e cinco reais);
III - Para pagamento da taxa de inscrição via depósito
deve ser utilizada a conta corrente:
Banco: SICOOB (756)
Agência: 4370
Conta corrente: 69685-4
CNPJ: 72.453.459/0001-51 – FUNDEP-Fundação de

Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-graduação
IV - Para pagamento da taxa de inscrição via PIX deverá
ser utilizado o número da Conta corrente e da
Agência bancária indicadas o item III deste
Artigo.
Art. 14 O pagamento da taxa de inscrição não representa
garantia de vaga no curso. Caso o candidato(a) não seja
classificado(a), o valor da inscrição não será devolvido;
Art. 15 O(a) candidato(a) aprovado(a) que não efetuar
a matrícula nos dias indicados perderá o direito à vaga, e
no seu lugar será chamado o próximo da lista na ordem
classificatória;
Art. 16 O início das aulas do curso está previsto para
12/02/2022 às 8h no Campus da Unioeste - Toledo. As aulas
ocorrerão aos sábados das 8h às 13h, intercando-se entre um
encontro presencial e outro remoto síncrono (professor online, ao vivo), pela plataforma Microsoft Teams;

Art. 17 O pagamento da primeira parcela do curso será
realizada após a assinatura de um contrato, no qual o
inscrito(a) assume o pagamento de 20 ( vinte) parcelas de
R$ 358,00 ( trezentos e cinquenta e oito reais, com
vencimento até o dia 10 de cada mês. No caso do inscrito (a)
se inscrever na disciplina optativa de “Metodologia do Ensino
Superior” será acrescentado o valor de R$ 30,00 (trinta
reais) em cada uma das vinte parcelas (Anexo II);

Parágrafo único.
pandêmico pelo Covid-19
forma remota por meio
posteriormente ocorrerá
curso;

Em caso de manutenção do quadro
em Toledo/PR, as aulas iniciarão de
da plataforma Microsoft Teams, e
o retorno à forma semipresencial do

Art. 16 O(a) discente será considerado aprovado(a) 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, considerando a nota mínima de 70 para a
aprovação;

Art. 17 Informações poderão ser obtidas pelo endereço
eletrônico:
https://www.unioeste.br/portal/posgraduacao/cursos/lato-sensu-especializacoes
,
ou
pelos
telefones (45) 99843-8112, com Dóris (secretária do MBA)
(45) 99926-9373, com Débora (Coordenadora do MBA) ou (45)
3379-7050 (Secretaria CCSA - Unioeste).
Publique-se.
Cumpra-se.

Toledo, 12 de novembro de 2021.

Debora

Liessem Vigorena Guevara

Coordenadora do MBA em Inovação e Gestão
Organizacional - Unioeste - CCSA/Toledo

Centro de Ciências Sociais Aplicadas –Campus de Toledo
Especialização Lato Sensu MBA em Inovação e Gestão Organizacional

ANEXO I
Edital 001/2021 do MBA EM INOVAÇÃO E GESTÃO ORGANIZACIONAL

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
Eu (nome completo) , inscrito no CPF , solicito matrícula nas
disciplinas abaixo relacionadas do curso de especialização lato
sensu MBA EM INOVAÇÃO E GESTÃO ORGANIZACIONAL, ofertado pelo curso
no Campus de Toledo, com carga horária de 360 horas.

DISCIPLINAS
1. Inovação e tecnologias digitais: a comunicação em um mundo
pós-pandêmico
2. Design Thinking e inovação na estratégia organizacional
3. Design de Serviços inovadores
4. Empreendedorismo Corporativo
5. Liderança: engajando times presenciais e remotos
6. Gestão da mudança e cultura organizacional
7. Marketing digital
8. Metodologia de Pesquisa
9. Qualidade e melhoramento de processos inovadores
10. Ética e Cidadania
11.Gestão de projetos estratégicos
12.Cenários Econômicos e a gestão de empresas em um mundo
pós-Covid-19
13. Gestão e análise de custos
14.Gestão do conhecimento e desenvolvimento pessoal
15.Inovação e sustentabilidade

Toledo,

de

de

.

____________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

Centro de Ciências Sociais Aplicadas –Campus de Toledo
Especialização Lato Sensu MBA em Inovação e Gestão Organizacional

ANEXO II
Edital 001/2021 do MBA EM INOVAÇÃO E GESTÃO ORGANIZACIONAL
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
Eu (nome completo) , inscrito no CPF , solicito matrícula na
disciplina optativa abaixo relacionada do curso de especialização
lato sensu MBA EM INOVAÇÃO E GESTÃO ORGANIZACIONAL, ofertado pelo
curso no Campus de Toledo, com carga horária de 60 horas.
Disciplina Optativa:
1. Metodologia do Ensino Superior

Toledo,

de

de

Assinatura do(a) candidato(a)

.

EM BRANCO

