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INFORMAÇÕES PARA INGRESSAR NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MBA EM ENGENHARIA ECONÔMICA E ANÁLISE DE PROJETOS 

 
 

PRIMEIRO PASSO: 

 

Inscrição online, no período de: 01/02/2019 a 08/07/2019, no sistema da Unioeste: 

https://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao 
 

 

SEGUNDO PASSO: 

 

Pagamento da Taxa de Inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser efetuado mediante 

depósito ou transferência bancária: 

 

Dados para depósito ou transferência bancária: 
Banco Itaú 

Agência 0316 

Conta 6997-0 

Beneficiário: Fundação Universitária de Toledo 

CNPJ : 80.875.925/0001-15 

 
 

TERCEIRO PASSO: 

 

ENVIAR os documentos, abaixo relacionados, (digitalizados) para o e-mail: 

engenhariaeconomicaunioeste@gmail.com 

I) Comprovante de depósito ou transferência bancária da Taxa de Inscrição. 

II) Curriculum (pode ser o curriculum vitae) 

 
 

Observações Importantes: i) A inscrição só é efetivada após o envio do comprovante de depósito ou 

transferência bancária da Taxa de Inscrição e do curriculum. ii) Será usada a data de efetivação da 

inscrição como critério de desempate no processo de seleção dos candidatos. 

 
 

QUARTO PASSO: 

 

Seleção dos Candidatos: 

A seleção dos candidatos será feita através da Análise do curriculum. 
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QUINTO PASSO: 
 

Matrículas 

Após a seleção dos candidatos, os selecionados serão convidados à fazer a matrícula no curso. 
As matrículas serão efetuadas no período de 11 a 19/07/2019, conforme segue: 

 

I) pagamento da 1ª parcela, no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), a ser efetuado 

mediante depósito ou transferência bancária: 
 

Dados para depósito ou transferência bancária: 
Banco Itaú 

Agência 0316 

Conta 6997-0 

Beneficiário: Fundação Universitária de Toledo 

CNPJ : 80.875.925/0001-15 
 

II) Envio dos documentos, abaixo relacionados, (digitalizados) para o e-mail: 

engenhariaeconomicaunioeste@gmail.com 
 

a) Comprovante de pagamento da taxa de matrícula. 

b) Diploma ou certificado do curso de graduação** 

c) RG e CPF 

**É admitida a matrícula de alunos que não colaram grau, mas que apresentem documentos 

comprobatórios de conclusão do curso de graduação, devendo, necessariamente, apresentar cópia do 

diploma de graduação até, no máximo, 240 dias após o início do curso, sob pena de exclusão do curso. 
 

OBS.: No caso de estrangeiros, os documentos devem estar de acordo com a Resolução n° 

295/2014 CEPE, artigo 21 seus incisos e parágrafos. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

Período de Realização do Curso 

De: 27/07/2019 a 30/03/2021 (incluindo a apresentação do TCC) 

Aulas: de 27/07/2019 a 03/10/2020 

Férias: 17/12/2019 a 31/01/2020 
 

 

Dias e horários das aulas: aos sábados (manhã: das 8h às 12h e tarde: das 13h30 às 17h30), com 
aulas de 15 em 15 dias (OBS: Alterações poderão ser feitas de acordo com a agenda dos docentes ou de 

acordo com o calendário de feriados). 

 

DUVIDAS: (45) 3379-7044 – Lucinéia Maria dos Reis Corrêa – Secretária do Curso 

                      (45) 9 9906-0789 – Prof. Dr. Flávio Braga de Almeida Gabriel – Coordenador do Curso 
 

Coordenação do curso 

http://www.unioeste.br/
mailto:engenhariaeconomicaunioeste@gmail.com
mailto:engenhariaeconomicaunioeste@gmail.com

