
Centro de Ciências Sociais Aplicadas – Campus Cascavel
Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAdm)
Especialização Lato Sensu MBI em Gestão da Inovação

EDITAL Nº 005/2022-MBI-GI

Resultado parcial da seleção, prorrogação 
de inscrições para vagas remanescentes e 
prorrogação de início de aulas do curso de 
especialização lato sensu MBI em Gestão da 
Inovação. 

 
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, o Edital n° 001/2022-MBI-GI de 31 de janeiro de 
2022, o Edital n° 002/2022-MBI-GI de 15 de março de 2022, e o Edital 
n° 003/2022-MBI-GI de 11 de maio de 2022; e o Edital n° 004/2022-
MBI-GI; e 

Considerando a necessidade de mínimo de vagas preenchidas para 
início do curso;

A Coordenadora de Curso de especialização  lato sensu MBI em 
Gestão da Inovação no uso de suas atribuições,

Torna público:

Art. 1º Fica publicado o resultado parcial da seleção do curso 
de Especialização lato sensu MBI em Gestão da Inovação, conforme o 
Anexo I deste edital.

Art. 2º Fica transferido o início das aulas previsto no Edital 
04/2022-MBI-GI,  em  razão  do  não  atingimento  de  número  mínimo  de 
inscritos para abertura da turma,  para 19/11/2022, caso atingido o 
número mínimo de 28 inscritos. 

Parágrafo único. Caso não seja atingido o número mínimo de 
inscritos será publicado edital de prorrogação de inscrições e nova 
data de início de aulas.



Art.  3º  Fica  a  critério  dos(as)  candidatos(as) 
selecionados(as), conforme anexo deste edital, aguardar a nova data 
de  início  de  aulas  ou  solicitar  cancelamento  da  inscrição  e 
devolução  integral  da  taxa  de  inscrição  paga,  com  requerimento 
entregue no prazo de 05/08/2022 a 19/08/2022, mediante envio de e-
mail  para  a  Coordenação  do  Curso  no  endereço  eletrônico 
cascavel.mbigestaodainovacao@unioeste.br,  para  o  recebimento  de 
instruções.

Art. 4º Fica estabelecido  o período de inscrições e seleção 
para vagas remanescentes do curso conforme segue:

I. Inscrições: 05/08/2022 até 11/11/2022;
II. Seleção (caso o número de inscritos(as) exceda o número 

máximo de vagas): 16/11/2022;
III. Edital com a lista de selecionados(as): 16/11/2022;
IV. Efetivação das matrículas pela coordenação: 17/11/2022;
V. Início das aulas: 19/11/2022.
Art. 5° O Curso tem duração de 24 (vinte e quatro) meses, com 

total de 360 horas, e é ofertado na modalidade semipresencial, sendo 
240 horas presenciais no Campus Cascavel da Unioeste e 120 horas na 
forma  Remota  Síncrona  (encontros  virtuais  ao  vivo  conforme 
calendário  de  disciplinas).  As  disciplinas  serão  ofertadas  em 
sábados intercalados com aulas pela manhã e tarde, com carga horária 
de 10 horas/aula cada encontro.

Art. 6º O curso de Especialização Lato Sensu MBI em Gestão da 
Inovação consiste em curso pago pelos discentes, cujo  investimento 
contempla:

I. Taxa  de  inscrição  no  processo  seletivo:  valor  de  R$ 
298,00  (duzentos  e  noventa  e  oito  reais)  a  ser  pago 
dentro do período previsto para inscrições;

II. Valor  e  quantidade  de  parcelas:  24  parcelas  de  R$ 
298,00, a serem pagas mensalmente a partir do início das 
aulas.

Art. 7º  O  procedimento para inscrição de candidatos(as) às 
vagas remanescentes consiste em:

I. Inscrição realizada no Sistema de Inscrições Lato Sensu 
da  Unioeste  no  Link: 
https://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao;

II. Pagamento da taxa de inscrição no processo seletivo;
III. Envio dos documentos de inscrição para a Coordenação do 

Curso.
Art. 8º Os documentos necessários para a inscrição são:
I. Cópia  do  diploma  ou  de  certificado  de  conclusão  de 

curso de graduação, e, caso não possua nenhum dos dois, 
poderá  apresentar  declaração  de  concluinte  de  curso 
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superior até a data prevista para matrícula no curso de 
especialização;

II. Cópia da Cédula de Identidade;
III. Cópia do CPF;
IV. Cópia da certidão de casamento (se for o caso);
V. Comprovante de residência;
VI. Cópia do certificado de reservista (para homens);
VII. Cópia do Currículo Lattes ou Vitae atualizado;
VIII. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
IX. Requerimento de matrícula preenchido e assinado (Anexo 

II deste edital).
Parágrafo único. É admitida inscrição de candidato em fase de 

conclusão de curso de graduação, desde que no ato de efetivação da 
matrícula apresente documento comprobatório da conclusão do curso de 
graduação e participação na colação de grau.

Art. 9º O pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 298,00 
(duzentos e noventa e oito reais), deve ser realizado por meio de 
uma das seguintes opções:

I. Depósito bancário: 
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
OU

II. via PIX, utilizando o mesmo número do banco, agência e 
conta corrente indicados no item I (sem chave).

Art.  10º A  entrega  dos  documentos  e  do  comprovante  de 
pagamento da taxa de inscrição deverá ser feita por um dos seguintes 
meios:

I. Na  forma  digital  via  e-mail  para  o  endereço 
cascavel.mbigestaodainovacao@unioeste.br com  cópia  para 
Elizandra.silva@unioeste.br;

II. Presencialmente com entrega de documentos impressos na 
Unioeste – Campus Cascavel, na sala do CCSA – Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas (bloco sala de aulas B, 3º 
andar) – horário de atendimento das 09-12h, das 14-17h, 
e das 19-21h;

III. Presencialmente com entrega de documentos impressos no 
protocolo da Reitoria ou do Campus Cascavel, endereçado 
ao CCSA – Campus Cascavel – horário de atendimento das 
08-12h, das 13-17h;

IV. Enviando  documentos  impressos  via  correios para 
recebimento  até  a  data  limite  de  inscrições  para  o 
endereço:
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Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  –  Campus 
Cascavel
Rua Universitária 2069, Jardim Universitário
A/C do CCSA-Campus Cascavel
Cascavel - PR - CEP 85819-110

Art. 11 As informações sobre o curso e apoio para inserção de 
dados de inscrição poderão ser obtidos em:

I. Endereço  eletrônico  –  página  do  curso  no  site  da 
Unioeste:  https://www.unioeste.br/portal/interno-cursos-
especializacoes-lato-lista-de-todos/a-serem-iniciados-
cascavel/58168-mbi-em-gestao-de-inovacao; 

II. LinkedIn  do  MBI  em  Gestão  da  Inovação: 
https://www.linkedin.com/company/mbi-gestao-da-inovacao-
unioeste-cascavel/ 

III. E-mails:
cascavel.mbigestaodainovacao@unioeste.br; 
marcelo.meneghatti@unioeste.br;
elizandra.silva@unioeste.br 

IV. Telefones 46-99916-9621 (Prof. Marcelo/WhatsApp - manhã 
ou  tarde)  ou  45-3220-3136  (manhã,  tarde  e  noite  até 
21h). 

Publique-se.

Cascavel, 27 de julho de 2022.

Elizandra da Silva 
Coordenadora do MBI em Gestão da Inovação

Unioeste - CCSA/Cascavel
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Anexo I do Edital n° 005/2022-MBI-GI

CANDIDATOS SELECIONADOS
CANDIDATO CPF SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Alexandre Augusto Pastre 01846835992 Selecionado(a)
Amanda Lindner Cruz 09118418902 Selecionado(a)
Daniela Bonifácio dos Reis 05733239921 Selecionado(a)
Daniela de Mari Vitkoski 09985300939 Selecionado(a)- pendências 

de anexos a regularizar1

Francisco Marques de Avila 89366930000 Selecionado(a)
Juliano Lima 04943292976 Selecionado(a)
Kleberson Hayashi 
Angelossi

05142302907 Selecionado(a)

Luciane de Almeida Peixoto 03555870920 Selecionado(a) 
Maeli Gomes Rebolca 07207067933 Selecionado(a)
Nágila Barbosa Galves 04964184919 Selecionado(a) 
Quirino Alison Vilas Boas 
da Silva

08613408923 Selecionado(a)

Rodrigo Moises 02408235910 Selecionado(a)
Thiago Antunes Ribeiro da 
Paz

06808219966 Selecionado(a)

Valter Aparecido Zaffari 06526332935 Selecionado(a)
1 Regularizar por e-mail coma a coordenação de curso.



Centro de Ciências Sociais Aplicadas – Campus Cascavel
Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAdm)
Especialização Lato Sensu MBI em Gestão da Inovação
 

ANEXO II do Edital 005/2022-MBI-GI

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA

Eu   (nome completo) , inscrito no CPF ,  solicito  matrícula  nas 
disciplinas  abaixo  relacionadas  do  curso  de  especialização  lato 
sensu  MBI EM GESTÃO DA INOVAÇÃO, ofertado pelo Programa de Pós-
Graduação em Administração do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 
Campus Cascavel, com carga horária de 360 horas.

Disciplinas:
1. Intraempreendedorismo e seus efeitos para a Inovação
2. Fundamentos e teorias da inovação
3. Gestão de Capital Intelectual para Inovação
4. Gestão do conhecimento e criatividade para inovação
5. Políticas e sistemas de inovação
6. Gestão estratégica da tecnologia e da inovação
7. Projetos para captação de recursos públicos e privados
8. Relação universidade-empresa para inovação tecnológica
9. Inovação e sustentabilidade
10. Relato técnico em gestão da inovação
11. Transformação digital
12. Inovação e empreendedorismo social com fomento público
13. Propriedade Intelectual e patentes
14. Empreendimentos inovadores: spin-offs e startups
15. Inovação Aberta
16. Inovação e economia circular
17. Cases em inovação 
18. Tópicos internacionais sobre inovação

Cascavel, ___ de __________ de ______.

_______________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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