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Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAdm) 

Especialização Lato Sensu MBI em Gestão da Inovação 

 

 

 

EDITAL Nº 001/2022-MBI-GI 

 

 

Prorroga o período de inscrições 

para o curso de especialização lato 

sensu MBI em Gestão da Inovação - 

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 pedagógico do curso de 

especialização lato sensu MBI em Gestão da Inovação; 

Considerando o Edital nº 001/2021-MBI-GI publicado em 

30 de setembro de 2021; 

A Coordenadora de Curso de especialização lato sensu 

MBI em Gestão da Inovação no uso de suas atribuições, 

 

Torna público: 

 

Art. 1° Ficam prorrogadas até o dia 10/03/2022 as 

inscrições para a seleção ao curso de Especialização lato 

sensu MBI em Gestão da Inovação. 

Art. 2° Serão aceitas inscrições de portadores de 

diploma de Curso Superior, ou certificado de conclusão do 

curso. 

Art. 3º O processo seletivo para ingresso no Curso de 

MBI em Gestão da Inovação compreende as seguintes etapas: 

I - Inscrições: 30/09/2021 a 10/03/2022 – o(a) 

candidato(a) deverá realizar a inscrição pelo 

Link: 



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

enviar os documentos solicitados para o e-mail 

cascavel.mbigestaodainovacao@unioeste.br. 

II - Seleção (caso o número de inscritos exceda o 

número máximo de vagas): 11/03/2022; 

III - Edital com a lista de aprovados(as) (caso o 

número de inscritos exceda o número máximo de 

vagas): 14/03/2022; 

IV - Matrículas: 15/03/2022. 

Art. 4º Para inscrição no processo seletivo e matrícula 

os candidatos deverão enviar os seguintes documentos para o 

e-mail: cascavel.mbigestaodainovacao@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 certificado de reservista (para 

homens); 

VIII - Cópia do Currículo Lattes ou Vitae 

atualizado; 

IX - Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

X - Requerimento de matrícula preenchido e assinado 

(ANEXO I do edital nº 001/2021-MBI-GI). 

Art. 5º Do pagamento da taxa de inscrição: 

I - Deve ser realizado via depósito bancário ou PIX; 

II - O valor da taxa de inscrição é de R$298,00 

(duzentos e noventa e oito reais); 

III - Para pagamento da taxa de inscrição via depósito 

deve ser utilizada a conta corrente:  

Banco: SICOOB (756) 

Agência: 4370 

Conta corrente: 70842-9 

CNPJ: 72.453.459/0001-51 - 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 

https://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao
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e da Agência bancária indicadas o item III deste 

Artigo.   

Art. 6º O(a) candidato(a) aprovado(a) que não enviar 

e-mail com os documentos relacionados no Art. 4º perderá o 

direito à vaga, e no seu lugar será chamado o próximo da 

lista na ordem classificatória. 

Art. 7º O início das aulas do curso fica alterado para 

19/03/2022 às 8:00h no Campus da Unioeste - Cascavel. As 

aulas ocorrerão aos sábados pela manhã e tarde.  

Parágrafo único.  Em caso de manutenção do quadro 

pandêmico pelo Covid-19 em Cascavel/PR, as aulas iniciarão 

de forma remota por meio da Plataforma Microsoft Teams, e 

posteriormente ocorrerá o retorno à forma semipresencial do 

curso, considerando as disciplinas previamente definidas 

como remotas ou presenciais, conforme calendário do curso. 

Art. 8º Informações poderão ser obtidas pelo endereço  

eletrônico:  https://www.unioeste.br/portal/interno-cursos-

especializacoes-lato-lista-de-todos/a-serem-iniciados-

cascavel/58168-mbi-em-gestao-de-inovacao, pelo e-mail 

cascavel.mbigestaodainovacao@unioeste.br, pelos telefones 

(45) 99911-7490 ou (45) 3220-3136 (CCSA), ou pelas redes 

sociais: Instagram - @ccsaunioeste, Facebook - Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas – Cascavel. 

 

Publique-se. 

Cumpra-se. 

 

 

Cascavel, 31 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Elizandra da Silva  

Coordenadora do MBI em Gestão da Inovação 

Unioeste - CCSA/Cascave 

https://www.unioeste.br/portal/interno-cursos-especializacoes-lato-lista-de-todos/a-serem-iniciados-cascavel/58168-mbi-em-gestao-de-inovacao
https://www.unioeste.br/portal/interno-cursos-especializacoes-lato-lista-de-todos/a-serem-iniciados-cascavel/58168-mbi-em-gestao-de-inovacao
https://www.unioeste.br/portal/interno-cursos-especializacoes-lato-lista-de-todos/a-serem-iniciados-cascavel/58168-mbi-em-gestao-de-inovacao
mailto:cascavel.mbigestaodainovacao@unioeste.br

