
 

 
EDITAL DE SELEÇÃO nº 015/2022  

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE MESTRADO EM SISTEMAS 
PRODUTIVOS (PPGSP) de forma associativa entre UNIPLAC, UNC, UNESC e 

UNIVILLE.  
 

TURMA III 
 

Recomendado pela CAPES sob Portaria MEC nº 658, de 20 de agosto de 2021. 
 

Processo Seletivo para ingresso no Mestrado em 
Sistemas Produtivos (PPGSP) ofertado em forma 
associativa por UNIPLAC, UNC, UNESC e UNIVILLE para 
o ano de 2023. 

 
 A Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação (PROPEPG) da Universidade do 
Planalto Catarinense – UNIPLAC; o Reitor da Universidade do Contestado – UNC; a Pró-Reitora 
de Pesquisa, Pós-Graduação, Inovação e Extensão (PROPIEX) - UNESC e o Pró-Reitor de 
Pesquisa e Pós-graduação da Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE, tornam público 
o presente Edital para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em nível de Mestrado em 
Sistemas Produtivos (PPGSP) de forma associativa entre UNIPLAC, UNC, UNESC e UNIVILLE, 
área Interdisciplinar, para a Turma III de 2023. 
 
1 DO OBJETO 
1.1 O presente edital tem por objeto apresentar as normativas para o processo de seleção às 

vagas disponibilizadas para o Programa de Pós-Graduação em nível de Mestrado em 
Sistemas Produtivos (PPGSP), em forma associativa entre UNIPLAC, UNC, UNESC e 
UNIVILLE. 

 
2 DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

2.1 No processo de seleção serão considerados os seguintes critérios para a classificação:  

2.1.1 Potencial de desenvolver pesquisas interdisciplinares no campo de Sistemas 
Produtivos, que contribuam para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos, 
processos e serviços, subsidiando propostas inovadoras aplicadas às Engenharias, 
Tecnologias e Gestão; 

2.1.2 Aderência de sua intenção e pesquisa às linhas e aos temas de interesse do programa;  
2.1.3 Capacidade de articulação escrita e oral de sua proposição de pesquisa. 

 
3 DAS LINHAS DE PESQUISA  

3.1 As linhas de pesquisa do PPGSP serão as seguintes: 

3.1.1 Gestão e Conhecimento em Sistemas Produtivos - Investigar os sistemas 
produtivos, por meio de conhecimentos científicos e/ou tecnológicos em distintos contextos. 
Propõe atuar de forma interdisciplinar as temáticas: Estratégia e aprendizagem 



 

organizacional, Gestão do conhecimento, Inovação e Sustentabilidade; Inteligência 
empresarial; Gestão de processos e produção.  

3.1.2 Sistemas Produtivos e Sustentabilidade - Promover o desenvolvimento de 
produtos, processos ou serviços por meio de conhecimentos científicos e/ou tecnológicos, 
levando em consideração os aspectos econômicos, ambientais, sociais e os paradigmas da 
economia circular. Propõe atuar de forma interdisciplinar, com temas inovadores em 
Reaproveitamento e valorização de resíduos, Desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, 
Tecnologias mais limpas e Otimização das Cadeias produtivas. 

 
4 DAS VAGAS 
4.1 Serão disponibilizadas, para ingresso na Turma III no Programa de Pós-Graduação em nível 
de Mestrado em Sistemas Produtivos (PPGSP), de forma associativa entre UNIPLAC, UNC, 
UNESC e UNIVILLE, em 2023, o total de 24 (vinte e quatro) vagas, distribuídas nas seguintes 
proporções: 

IES Vagas 

UNIPLAC 5 

UNC 5 

UNESC 7 

UNIVILLE 7 

 
4.2 Os candidatos poderão conhecer as linhas de pesquisa e os projetos de pesquisa dos 
professores orientadores por meio de seus currículos na Plataforma Lattes do CNPq. 
 
4.3 As pesquisas a serem desenvolvidas pelos candidatos deverão se enquadrar nas linhas de 
pesquisa do Programa. 
 

5. DO PÚBLICO - ALVO 
5.1 Poderão se inscrever neste processo candidatos graduados em qualquer área do 
conhecimento.  
 

6 – DO CRONOGRAMA 
6.1 Fica estabelecido o cronograma indicado na sequência para o presente processo seletivo. 
 
Quadro 1 CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO - PPGSP 

Período de inscrições  03/11/2022 a 21/02/2023 

Divulgação preliminar das inscrições homologadas  22/02/2023 
Prazo para interposição de recurso da divulgação preliminar das 
inscrições homologadas  

23/02/2023 

Divulgação final das inscrições homologadas 24/02/2023 

Realização das entrevistas  01 e 02/03/2023 

Divulgação preliminar dos candidatos aprovados  03/03/2023 

Prazo recursal  04/03/2023 
Divulgação final dos candidatos aprovados 06/03/2023 

Período de matrícula dos aprovados 07 a 08/03/2023 

Período de matrícula dos aprovados em segunda chamada 09/03/2023 

 



 

6.2 É de responsabilidade do candidato consultar o http://ppgsp.net/ para obter informações 
das etapas do processo seletivo. 

6.3 O não comparecimento/falta do candidato em qualquer etapa de seleção implicará na sua 
eliminação do processo seletivo. 
 
7 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

No ato da inscrição neste processo seletivo, os candidatos deverão apresentar e postar os 
seguintes documentos no link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_j7fgXmrNDzwFZZkFPWolQvGyLLq0Cw-
0zKxrSh9yNVRrgA/viewform?usp=sf_link .  

7.1 Formulário eletrônico de inscrição (Anexo B), disponível no endereço 
http://ppgsp.net/editais/. 

7.2 Documento de Identidade (constando o órgão emissor e data da emissão);  

7.3 CPF, sendo que o candidato estrangeiro deverá apresentar os documentos exigidos pela 
legislação específica. 

7.4 Certidão atualizada de nascimento ou de casamento. 

7.5 Diploma do curso de graduação ou documento oficial comprobatório de conclusão de 
graduação (bacharéis, licenciados ou tecnólogos) em qualquer área do conhecimento, emitido 
por instituições de ensino brasileiras, devidamente credenciadas ou por instituições de ensino 
estrangeiras, desde que o diploma tenha sido convalidado no Brasil, conforme legislação 
vigente. 

7.5.1 O documento comprobatório mencionado no item 7.5 não dispensa a necessidade de 
apresentação do Diploma de Graduação no ato de matrícula no Curso de Mestrado, caso o 
candidato venha a ser selecionado. 

7.6 Currículo Lattes atualizado e documentado (Plataforma Lattes do CNPq).  

7.6.1 Para a comprovação do Currículo, o candidato deverá enviar arquivo com todos os 
documentos comprobatórios do Currículo Lattes digitalizados no formato .pdf.  

7.6.2 Todos os documentos deverão ser anexados no ambiente de inscrição, estando 
legíveis e em formato .pdf, sendo que a organização e qualidade da digitalização dos 
documentos são de total responsabilidade do candidato. 

7.7 Proposta de pesquisa, abordando a intenção do tema de estudo a ser realizado durante 
o Mestrado. 

7.8 Memorial descritivo contemplando o percurso de formação acadêmica e trajetória 
profissional, explicitando as principais experiências e referências teóricas do candidato (no 
máximo três páginas); 

7.9 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
 
 
 
 
 

http://ppgsp.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_j7fgXmrNDzwFZZkFPWolQvGyLLq0Cw-0zKxrSh9yNVRrgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_j7fgXmrNDzwFZZkFPWolQvGyLLq0Cw-0zKxrSh9yNVRrgA/viewform?usp=sf_link


 

8 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

8.1 Todas as etapas do Processo Seletivo serão de caráter classificatório e conduzidas por uma 
Comissão de Seleção formada por docentes do Programa, designada pela Coordenação Geral 
do PPGSP, mediante documento específico para este fim.  

8.2 O processo de seleção será composto por três etapas:  

I) Proposta de pesquisa – peso 2,0;  

II) Entrevista – peso 6,0;  

III) Análise do currículo Lattes – peso 2,0. 
 
9. DA AVALIAÇAO DA PROPOSTA DE PESQUISA (peso 2,0) 

9.1 A avaliação da proposta de pesquisa apresentada pelo(a) candidato(a) levará em 
consideração a aderência do tema proposto à linha de pesquisa pretendida, bem como, a 
relevância social, econômica ou ambiental da pesquisa. 
 
10 DA ENTREVISTA (peso 6,0) 

10.1 O candidato será entrevistado individualmente pela Comissão de Seleção composta por 
pelo menos 04 (quatro) docentes do PPGSP. Nessa fase o(a) candidato(a)  
será arguido sobre as informações contidas no Currículo Lattes, no Memorial Descritivo e na  
Proposta de Pesquisa. 

10.2 A entrevista será realizada, sendo atribuída nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com peso na 
média final de 6,0 (seis), considerando os seguintes quesitos:  

I) proposta de pesquisa;  

II) os conhecimentos gerais do(a) candidato(a) sobre a linha de pesquisa a qual se inscreveu;  

III) a sua potencialidade para a realização da pesquisa e a sua disponibilidade de tempo para 
a dedicação às atividades de estudo e de pesquisa do PPGSP. 

10.3 As entrevistas serão agendadas conforme cronograma disposto no Quadro 1 (item 6.1), 
de forma online (Google® Meet) nos horários estabelecidos pelo PPGSP, a serem divulgados 
por edital no endereço eletrônico http://ppgsp.net/, e enviado a todos os candidatos. 

10.4 O sistema de áudio (microfone) e vídeo (câmera) devem estar ativados (abertos) durante 
todo o momento da entrevista.  

10.5 É de responsabilidade do candidato o acesso aos meios de transmissão e de 
equipamentos, que possibilitem a execução da apresentação, sem interferências e com 
qualidade.  

10.6 Não será permitida a gravação da sessão por parte do candidato, sob pena de 
desclassificação.  

10.7 O candidato terá até 10 (dez) minutos para apresentar a sua proposta de pesquisa.  

10.8 Após a apresentação será realizada a arguição pelos avaliadores. 
 
 
 

http://ppgsp.net/


 

11 ANÁLISE DO CURRÍCULO LATTES (peso 2,0) 

11.1 O currículo será avaliado de acordo com os critérios dispostos no Anexo C e terá peso de 
2,0 na média final.  

 

12 DO RESULTADO E RECURSO 

12.1 O resultado do processo seletivo dar-se-á pela Comissão de Seleção, após análise da 
proposta de pesquisa, do Currículo Lattes documentado e da entrevista. 

12.2 Serão homologadas somente as inscrições em que todos os quesitos previstos no item 7 
deste Edital estejam rigorosamente cumpridos. 

12.2 A relação preliminar de inscrições homologadas, será disponibilizada por edital 
específico, publicado no endereço eletrônico http://ppgsp.net/ obedecendo cronograma 
apresentado no Quadro 1, do item 6.1.  

12.3 Da relação preliminar de inscrições homologadas poderá ser interposto recurso 
fundamentado ao PPGSP pelo candidato, até às 23h59min do dia 22/02/2023, prazo previsto 
no item 6.1, fundamentando os aspectos discordantes, sem o que serão indeferidos 
liminarmente, exclusivamente via e-mail, a ser encaminhado para a coordenação geral no 
seguinte endereço ppgsp@uniplaclages.edu.br.  

12.4 O resultado preliminar dos candidatos aprovados no processo de seleção será publicado 
em Edital, em ordem alfabética, por meio de divulgação no endereço eletrônico 
http://ppgsp.net/, conforme cronograma disposto no Quadro 1 (item 6.1). 

12.5 Do resultado preliminar poderá ser interposto recurso fundamentado ao PPGSP pelo 
requerente, até às 23h59min do dia 03/03/2023 prazo previsto no item 6.1, fundamentando 
os aspectos discordantes, sem o que serão indeferidos liminarmente, exclusivamente via e-
mail, a ser encaminhado para a coordenação geral no seguinte endereço 
ppgsp@uniplaclages.edu.br. 

12.6 A relação final de inscrições homologadas será publicada por edital, em ordem 
alfabética, disponível no endereço eletrônico http://ppgsp.net/, conforme cronograma 
disposto no Quadro 1 (item 6.1). 

12.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato, solicitar e verificar a confirmação de 
recebimento do e-mail de recurso, não se responsabilizando o PPGSP por recurso não 
recebido por fatores de ordem técnica ou organizacional que impossibilitem o recebimento 
dos dados e/ou dos documentos. 

12.8 O resultado final do processo de seleção será publicado por edital, em ordem alfabética, 
disponível no endereço eletrônico http://ppgsp.net/, conforme cronograma disposto no 
Quadro 1 (item 6.1). 

12.9 Em havendo empate nas notas dos candidatos, os critérios de desempate serão:  

        12.9.1 a maior nota na entrevista; 

        12.9.2 a maior nota na análise do currículo.  
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13 DA MATRÍCULA 

13.1 A matrícula dos candidatos aprovados será efetivada em cada IES Associada. Os 
documentos relativos ao processo de matrícula serão assinados pelo estudante e entregues 
na IES Associada selecionada pelo candidato no ato de inscrição do processo seletivo, bem 
como, será necessária a entrega da cópia autenticada do diploma do curso de graduação.   

13.2 Em caso de não efetivação da matrícula do candidato aprovado será chamado o 
candidato suplente imediatamente classificado com a maior somatória de pontuação. 

 

14 DO INVESTIMENTO 

14.1 O candidato aprovado assinará, no ato da matrícula, contrato de prestação de serviços 
educacionais com a IES Associada onde realizou o processo seletivo. 

14.2 O pagamento do curso poderá ser realizado em até 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 
1.815,00 (hum mil, oitocentos e quinze reais), sendo a 1ª parcela no ato da matrícula e as 
demais mensalmente, com valor corrigido anualmente.  

 
15 DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
15.1 Informações complementares poderão ser obtidas no endereço eletrônico 
www.ppgsp.net/ ou na Secretaria do Mestrado:  
 
UNIPLAC: (49) 3251.1144 / 99919.4904 
E-mail: ppgsp@uniplaclages.edu.br   
 
UNC: (49) 3245.4100 / 99974.7494 
E-mail: ppgsp.unc@unc.br 
 
UNESC: (48) 3431.2795 / (48) 98844.6514 
E-mail: ppgsp@unesc.net 
 
UNIVILLE: (47) 3461.9229 / 98832-9181 
E-mail: ppgsp@univille.br ou marcelo.leandro@univille.br  
 
15.2 Não haverá devolução da taxa de inscrição em caso de não participação do candidato em 
qualquer uma das etapas do processo seletivo. 
 
15.3 Os candidatos não selecionados poderão retirar a documentação apresentada, exceto a 
ficha de inscrição, até 60 dias após a data da publicação do resultado final, mediante 
assinatura de termo de retirada de documentos. Após esta data, os documentos serão 
incinerados” 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

16.1 A disciplina de Seminários poderá ocorrer nos sábados no período vespertino.  

Em caso de necessidade, a Coordenação Geral do curso, poderá alterar o horário das aulas; 

http://www.ppgsp.net/
mailto:ppgsp@uniplaclages.edu.br
mailto:ppgsp@unesc.net
mailto:ppgsp@univille.br
mailto:marcelo.leandro@univille.br


 

I. No caso de impedimento de algum professor, caberá à Coordenação Geral do 
Programa providenciar a substituição adequada; 

16.2 Por meio de sua inscrição o candidato, declara desde já total e irrestrita aceitação a todos 
os requisitos, condições e normas estabelecidas neste Edital, bem como CONCORDA em 
fornecer seus dados pessoais e de seus familiares para a finalidade de que trata este Edital, 
conforme dados e informações inseridas no processo de inscrição e durante todo o processo 
de seleção, sendo os dados tratados com absoluto sigilo e confidencialidade das informações 
para a identificação, classificação e preenchimento dos requisitos editalícios, tudo em 
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), conforme disposições 
constantes do Termo de Consentimento (Anexo D) ao presente edital, disponibilizado ao 
candidato. 

16.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral e pelo Colegiado de 
Coordenação do Programa. 

16.4. Todo o processo seletivo será acompanhado pelo(a) Coordenador(a) Geral, 
Coordenador(a) Adjunto(a) e Coordenadores Operacionais Locais do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu. 

 
 

Lages, 03 de novembro de 2022 
 
 
 
 

Profa. Dra. Lilia Aparecida Kanan 
Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e  

Pós-Graduação 
UNIPLAC 

 
 
 
 

Prof.ª Dra. Gisele Silveira Coelho Lopes 
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação, 

Inovação e Extensão (Propiex) 
UNESC 

 

Prof. Dr. Paulo Henrique Condeixa de 
França 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
UNIVILLE 

Prof. Dr. Luciano Bendlin 
Reitor da UNC 

 
 
 
 

 
  



 

ANEXO A 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE MESTRADO EM SISTEMAS PRODUTIVOS 

(PPGSP) EM FORMA ASSOCIATIVA ENTRE UNIPLAC, UNC, UNESC E UNIVILLE 
 

DESCRIÇÃO DAS LINHAS E TEMAS DE PESQUISA DOS PROFESSORES ORIENTADORES 
 

 
LINHA 1 – GESTÃO E CONHECIMENTO EM SISTEMAS PRODUTIVOS 
 O objetivo geral dessa linha de pesquisa é investigar os sistemas produtivos por meio 
de conhecimentos científicos e/ou tecnológicos em distintos contextos. Propõe atuar de 
forma interdisciplinar as temáticas: estratégia e aprendizagem organizacional, gestão do 
conhecimento, inovação e sustentabilidade; inteligência empresarial; gestão de processos e 
produção.  
 
1.1 Professores Orientadores: 
Linha 1: Gestão e Conhecimento em Sistemas Produtivos 
 
Profa. Dra. Cristina Keiko Yamaguchi 
Desenvolve estudos e pesquisas nas seguintes temáticas: Gestão do conhecimento, inovação 
e empreendedorismo para o desenvolvimento das organizações urbanas e rurais. Inteligência 
competitiva e oportunidades para inovação organizacional. Estratégias do uso da informação 
interdisciplinares e do conhecimento nas organizações. Atua em pesquisas nos seguintes 
temas: Gestão do Conhecimento; Inovação; Empoderamento; Empreendedorismo; 
Responsabilidade Socioambiental; Associativismo; Agroindústria e Agricultura Familiar. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7542620242705060   
 
Prof. Dr. Jacir Favretto 
Desenvolve estudos e pesquisas nas seguintes temáticas: Sistemas produtivos e relação com 
o ambiente interno e externo da organização. Tecnologias e Sistemas de Informação aplicados 
aos negócios. Indústria 4.0. Gestão de processos e mapeamento de fluxo de valor das 
organizações. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4749521380411359 
 
Prof. Dr. Jeison Francisco de Medeiros 
Desenvolve estudos e pesquisas nas seguintes áreas: Teoria do Direito e Políticas Públicas a 
partir de aspectos econômicos, ambientais e sociais; Direito e desenvolvimento sustentável e 
social com estratégias e aprendizagem voltada à inovação e sustentabilidade; Direito 
Tributário com ênfase em Análise Econômica do Direito voltada à gestão empresarial. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4502593325737962 
 
Prof. Dr. Leopoldo Pedro Guimarães Filho.  
Desenvolve pesquisas nos seguintes temas: Melhoria e Gestão de Processos, Produtos e 
Serviços; Qualidade e Produtividade em Sistemas Produtivos; Economia Circular e 
Sustentabilidade; Análise de Custos e Aplicações; Educação em engenharia de produção. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3155104461076960  
 
 

http://lattes.cnpq.br/7542620242705060
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Prof. Dr. Marcelo Leandro de Borba  
Desenvolve estudos e pesquisas nas seguintes áreas: práticas de Gestão do conhecimento, 
aprendizagem organizacional, gestão e desenvolvimento de ambientes de inovação (Parques 
tecnológicos e incubadoras) e ecossistemas locais de inovação. Inovação organizacional, 
empreendedorismo e transformação digital nas empresas.  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3433453361612569  
 
Profa. Dra. Mari Aurora Favero Reis 
Desenvolve pesquisas nas seguintes áreas: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
sustentabilidade ambiental e socioambiental, eficiência energética, sistemas energia solar, 
conforto ambiental em edificações, tecnologias em engenharia, tecnologias para cidades 
sustentáveis, gestão do conhecimento e uso de tecnologias na produção científica. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6275269860070194  
 
Profa. Dra. Merisandra Côrtes de Mattos Garcia 
Atua nas áreas de Inteligência Artificial, de Engenharia Biomédica e de Transformação Digital, 
principalmente em Ferramentas Inteligentes de Suporte à Decisão, Engenharia do 
Conhecimento, Machine Learning e Data Science. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6197977154367709 
 
Prof. Dr. Vilson Menegon Bristot 
Dedica-se aos estudos de Engenharia do Trabalho, na compreensão das interações entre os 
humanos e outros elementos de um sistema. Trata da tecnologia da interface máquina – 
ambiente – homem – organização. Ergonomia. Sistemas de Gestão de Higiene e Segurança do 
Trabalho, Gestão de Riscos de Acidentes do Trabalho e Planejamento e Gestão de Ativos 
Industriais.  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1934974654928933  
 
Profa. Dra. Yoná da Silva Dalonso 
Desenvolve estudos e pesquisas nas seguintes temáticas: impactos socioeconômicos do 
turismo; impacto dos eventos; políticas públicas de turismo; planejamento turístico; 
planejamento regional; desenvolvimento sustentável; direito à alimentação; sustentabilidade 
alimentar; agricultura familiar. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1324007691248715 
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LINHA 2 – SISTEMAS PRODUTIVOS E SUSTENTABILIDADE  
 Nessa linha, são estudados temas que promovam o desenvolvimento de produtos, 
processos ou serviços por meio de conhecimentos científicos e/ou tecnológicos, levando em 
consideração os aspectos econômicos, ambientais, sociais e os paradigmas da economia 
circular. Propõe atuar de forma interdisciplinar, com temas inovadores em Reaproveitamento 
e valorização de resíduos, desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, Tecnologias mais 
limpas e Otimização das cadeias produtivas.  
 
2.1 Professores Orientadores: 
Linha 2: Sistemas Produtivos e Sustentabilidade 
 
Profa. Dra. Elisabeth Wisbeck  
Tem experiência em Processos Bioquímicos atuando principalmente nos seguintes temas: 
Biotratamento de resíduos agrícolas e industriais visando a obtenção de produtos de interesse 
comercial. Cultivo sólido e submerso de fungos. Avaliação nutricional de cogumelos. Avaliação 
da produção concentrada de micélio de fungos do gênero Pleurotus em resíduos 
agroindustriais. Produção de polissacarídeos extra e intracelulares e antimicrobianos de 
cogumelos medicinais.  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1553649569354649  
 
Profa Dra. Fernanda Cristina Silva Ferreira 
Desenvolve estudos e pesquisas nas seguintes áreas: Química de Produtos Naturais. Enzimas 
em processos químicos. Sustentabilidade e meio ambiente. Uso de tecnologias sustentáveis 
para minimizar os danos ambientais causado pelos Processos Produtivos. Estudo fitoquímico 
das espécies vegetais nativas de Santa Catarina. Produção de adsorventes naturais para 
tratamento de água e efluentes. Reuso de água na indústria. 
Reutilização de resíduos da indústria de celulose e papel.  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1680212268149552 
 
Prof. Dr. Kristian Madeira 
Desenvolve estudos e pesquisas nas seguintes temáticas: Formação de capital humano e 
social e suas implicações nos sistemas produtivos; A variabilidade no estado de saúde do 
trabalhador e suas implicações nos sistemas produtivos; Métodos quantitativos aplicados 
para a melhoria de sistemas produtivos. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3707036007481488  
 
Profa. Dra. Lenita Agostinetto 
Tem desenvolvido estudos e pesquisas com os seguintes temas: Agricultura e produção 
sustentável. Métodos alternativos e sustentáveis para o manejo fitossanitário. Toxicologia e 
impactos do uso dos agrotóxicos no meio ambiente e na saúde. Gestão de resíduos no 
ambiente rural e urbano e seus impactos. Interrelação entre a saúde ambiental, animal e 
humana. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6647730923425402  
 
Profa. Dra. Mariane Bonatti Chaves 
Desenvolve estudos e pesquisas nas seguintes temáticas: Produção e aplicação de bioativos 
fúngicos. Tratamento biológico e químico de resíduos. Recuperação, purificação e reuso de 
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resíduos industriais e agroindustriais. Identificação/quantificação de poluentes ambientais. 
Poluição atmosférica. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2534046524559651 
 
Prof. Dr. Oscar Rubem Klegues Montedo 
Realiza estudos nos seguintes temas: Desenvolvimento de materiais cerâmicos, em especial 
de cerâmicas à base de alumina e vitrocerâmicas, Desenvolvimento de soluções tecnológicas 
para a indústria de revestimentos cerâmicos e Aplicação da Economia Circular à indústria, com 
ênfase na valorização de resíduos industriais. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2197900618750184  
 
Prof. Dr. Rogério Antônio Casagrande  
Desenvolve estudos e pesquisas nas seguintes temáticas:  Redes sem fio, Redes TCP/IP, Redes 
de Sensores sem Fio e Redes Industriais. Indústria 4.0 com ênfase na internet das coisas (IoT). 
Desenvolvimento de soluções computacionais para monitoramento de sistemas produtivos. 
Segurança em redes de dados e comunicação. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7647023564369066 
 
Profa. Dra. Rubia Mores 
Desenvolve estudos e pesquisas nas seguintes temáticas: processos eletroquímicos de 
tratamento e/ou reaproveitamento de resíduos, avaliação da qualidade de produtos 
alimentícios e medicamentos e gestão de processos. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8358228226875725  
 
Prof. Dr. Silvio Parodi Oliveira Camilo 
Tem interesse em pesquisa nos seguintes temas: Finanças e Estratégias Empresariais; Análise 
de Desempenho; Políticas, Programas e Práticas Socioambientais; Governança das 
Organizações; Estudos Socioeconômicos Setoriais; Redes e Cadeias nos Sistemas Produtivos; 
Inovação e seus Determinantes; Metodologias da Pesquisa. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8381336728444740   
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ANEXO B 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS PRODUTIVOS (PPGSP) EM FORMA ASSOCIATIVA EM NÍVEL DE MESTRADO ENTRE UNIPLAC, 

UNC, UNESC E UNIVILLE – PPGSP 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO – 2022 
 

Este formulário encontra-se disponível em: https://ppgsp.net/area-do-mestrando/  
1. Não deve ser preenchido manualmente; 
2. Deve ser postado no formato pdf no link: https://forms.gle/VqzwzYEsnzwo7KAg9  os demais documentos solicitados no Edital de seleção.  
 
 

 
 

  

TODOS OS ITENS ABAIXO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 

1, Dados Pessoais  

Nome completo sem abreviações: 
 

Nome do Pai: 
 

Nome da mãe: 
 

Portador de necessidades especiais? Se sim, indique as condições necessárias para a sua participação  

(   ) Sim                 (    ) Não  Qual:  

Data de nascimento:  Sexo:    (   ) Masculino     (   ) Feminino  
 

Naturalidade:  Nacionalidade 

CPF:  

RG:  Órgão expedidor:  Data da emissão:  

Passaporte (caso estrangeiro)  

 

2. Residência   

Endereço completo:  
 

CEP:                    Bairro:  Município  

Contatos: 

Residencial:  Celular:  E-mail:  

 

3. Formação (Graduação, licenciatura ou tecnólogo) 

Instituição:  

Curso:  Ano de titulação:  

Município:  UF:  

 

4. Atividades profissionais 

Função/cargo:  

Nome da Instituição/empresa:   

Município: UF:  

 
Indicação de 2 (dois) professores (a) Orientadores (a):  

  

Obs: a indicação não garante o nome do orientador escolhido.  
 
Eu _________________________________aceito integralmente as normas estabelecidas no Edital do Processo de Seleção para o Curso de 
Mestrado em Sistemas Produtivos do Programa de Pós-Graduação Associado em Sistemas Produtivos – PPGSP de forma associativa entre a 
UNIPLAC, UNC, UNESC e UNIVILLE, ano acadêmico 2023. 
 
_________________________, ______ _____________ ___________ 
Local e data 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura 

https://ppgsp.net/area-do-mestrando/
https://forms.gle/VqzwzYEsnzwo7KAg9


 

ANEXO C 
     
NOME DO CANDIDATO(A):_________________________________________________________ 
 
1) AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES - CL (PESO 2,0)  
 

OBRIGATÓRIO ANEXAR OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.  
 

Item avaliado Qtde Subtotal 

PUBLICAÇÕES* (peso 0,6)   

Artigos em periódicos científicos (1,0 por artigo)   

Livro com mais de 50 páginas: publicação como autor ou organizador ou editor de 
livro (1,0 por livro) 

  

Capítulo de livro (0,5 por capítulo)   

Trabalhos completos publicados em anais de eventos científicos nacionais e/ou 
internacionais (0,5 por trabalho) 

  

Resumos simples ou expandidos publicados em anais de eventos científicos 
nacionais e/ou internacionais (0,3 por resumo) 

  

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (peso 0,4)   

Orientação de trabalho de conclusão de curso graduação ou lato sensu (0,5 por 
orientação) 

  

Orientação de estágio supervisionado (0,2 por orientação)   

ATIVIDADES ACADÊMICAS (peso 0,4)   

Título de especialização (Lato Sensu) (1,0 por especialização)   

Atividade como bolsista ou voluntário em projetos de Iniciação científica e 
extensão (0,3 por projeto) 

  

Atividades de monitoria (0,2 por monitoria)   

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS (peso 0,3)   

Como palestrante (0,5 por palestra)   

Apresentação oral de trabalhos em eventos nacionais ou internacionais (0,3 por 
trabalho) 

  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (peso 0,3)   

Experiência na categoria profissional (0,5 por semestre)   

PONTUAÇÃO TOTAL  

* Serão aceitos trabalhos ainda não publicados, desde que tenha recebido a aprovação final de publicação por 
parte do periódico ou da editora, que deve ser comprovada. 
 

  



 

ANEXO D 
TERMO DE CONSENTIMENTO DO TITULAR DE DADOS 

 
 
Referência: Processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em nível de Mestrado em 
SISTEMAS PRODUTIVOS (PPGSP) de forma associativa entre UNIPLAC, UNC, UNESC e 
UNIVILLE - turma III, período letivo com início no primeiro trimestre de 2023.  
 
Dados do Controlador: Fundação_______________(sigla), CNPJ sob nº 00.000.000/0001-00. 
Telefone: (4_) 0000-0000, mantenedora da Universidade ____________ (sigla). 
 
Por este Termo de Consentimento, livre e esclarecido o interessado em participar do processo 
seletivo para discente da turma I, Titular de Dado Pessoal, CONCORDA em fornecer seus dados 
pessoais e de seus familiares, caso necessário, como, mas não se limitando a nome; nome 
social; número do CPF e RG; foto de identificação; telefone comercial, fixo e celular; endereço 
residencial e de e-mail; data de nascimento; idade; sexo, estado civil; profissão; raça/cor; 
situação de necessidade especial; vínculo empregatício; dados da experiência profissional; 
informações acadêmicas e de titularidade, bem como, entregar cópia dos comprovantes que 
se fizerem necessários. 
Os dados serão tratados pelo controlador com absoluto sigilo e confidencialidade das 
informações para a identificação, análise dos requisitos do edital e classificação, tudo em 
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, podendo, caso necessário, compartilhar 
os dados com setores internos da Universidade, seja para fins financeiros, pedagógicos ou 
contratuais, bem como, para publicização dos classificados ao final do processo seletivo. 
Tendo em vista a lei 12.101/2009 (lei da filantropia) e a Portaria 92/2011 do MEC, os dados 
ficarão armazenados no banco de dados da Universidade, sob total e exclusiva 
responsabilidade da Universidade, pelo período que a legislação determinar ou serem 
eliminados quando findar o processo seletivo. 
Estou ciente que sem o consentimento formal neste termo, não poderei participar do 
processo seletivo de que trata o Edital 015/2022. 
 
 
Assinatura do candidato 
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