
 

  

ADITAMENTO AO EDITAL 01/2020 DO PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS AO CURSO DE 

MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO – FLUXO CONTÍNUO 

(Edital aprovado pela Resolução CONSUNEPE nº 006/2020-ConEPE-UNP, de 20 de janeiro de 2020) 
 

 
ADITAMENTO Nº 01 

 

 
O Reitor da Universidade Potiguar, em aditamento ao Edital supramencionado, 

torna público a alteração da redação do Subitem 1.3, que se refere aos documentos exigidos e 

sua entrega, por ocasião da inscrição, para candidatos ao Processo Seletivo do Curso de 

Mestrado Acadêmico em Administração – Fluxo Contínuo, turma 2020, conforme segue: 

 

           1  DA INSCRIÇÃO 

 

1.3 Documentos exigidos 
 

Por ocasião da inscrição, o candidato deve apresentar à Secretaria do Mestrado 
Acadêmico em Administração, ou encaminhar via e-mail para o endereço eletrônico - 
contato.mpa@unp.br, obrigatoriamente e de forma encadernada, os seguintes documentos: 

 
a) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme item 1.2 deste Edital; 
b) Comprovante do resultado obtido no teste da Associação Nacional de Pós- Graduação e 

Pesquisa em Administração - ANPAD (não obrigatório), desde que realizado em qualquer 
edição dos últimos dois anos; 

c) Fotocópia autenticada do diploma de graduação. Sendo este obtido no exterior, é 
necessária a convalidação por Universidade Pública Brasileira; 

d) Fotocópia autenticada do histórico escolar da graduação; 
e) Duas fotografias 3X4 recentes, até seis meses; 
f) Ficha de opção da linha de pesquisa disponível na Secretaria do Mestrado; 
g) Cópia de RG e CPF; 
h) Currículo Lattes (CNPq) atualizado até 2019, com cópias dos respectivos comprovantes, 

ou Currículo Vitae conforme modelo constante no APÊNDICE B; 
i) Projeto de Pesquisa Preliminar, contendo no mínimo 6 (seis) páginas, tamanho A4, 

caracteres times new roman 12, espaçamento simples entre linhas e caracteres, margens 
superior e esquerda 3, inferior e direita 2, relacionado ao tema que o candidato tem 
interesse em desenvolver em seu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC ou na sua 
Dissertação, vinculado a uma das áreas temáticas das linhas de pesquisa do Curso de 
Mestrado Acadêmico em Administração, indicadas no item 2 (dois) deste edital (ver 
modelo constante no APÊNDICE C). 

 
Na Ficha de opção da linha de pesquisa, por ocasião das entrevistas, o candidato deverá 

indicar sua linha de pesquisa preferencial: Empreendedorismo e Inovação ou Estratégias e 
Organizações. 
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Os documentos deverão ser entregues na Secretaria do Mestrado Acadêmico em 

Administração - Unidade Roberto Freire - das 07 às 12 horas e 13 às 17 horas ou remetidos via 
SEDEX, cuja postagem deve ocorrer até a data final do período previsto no item 1.1 deste Edital, 
endereçado à Universidade Potiguar, Secretaria do Mestrado Acadêmico em Administração, na 
Av. Eng. Roberto Freire, 2184, Capim Macio, CEP 59.082-902, Natal/RN, ou encaminhados por 
e-mail, para o endereço eletrônico - contato.mpa@unp.br. 

 
Não serão aceitos os documentos postados ou enviados em data posterior ao período 

estabelecido no item 1.1 deste Edital, bem como as inscrições apresentadas com a 
documentação incompleta. 

 
Permanecem inalteradas as demais normas, condições e procedimentos do referido 

Edital. 

 

         Gabinete da Reitoria da Universidade Potiguar, em Natal, RN, aos 26 de março de 2020. 
 

 
 
 
 

Prof. Dr.  Breno Schumaher Henrique 
Reitor 
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