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EDITAL DE N9 03212022

EDITAI DO PROCESSO SELETIVO PARA SELEçÃO DE cANDTDATOS A VAGA5 Do CSRSO DE pós-
GRADUAçÃo sr0tcrosENsu DE MEsTRADo tNTERDtsctpltNAR EM ctÊNctAs HUMANA5, TURMA5
DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023 DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO - UNISA.

A Magnífica Reitora da Universidade Santo Amaro - UNISA, em uso de suas atribuições legais
considerando o estabelecido pelo Ministério da Educação, torna público o Edital do processo seleiivo
para seleção de candidatos a vagas do curso de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado
lnterdisciplinar em Ciências Humanas, para o primeiro semestre do ano letivo de 2023.

L. DO OBJETIVO

t'.L. O ingresso aos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu, turnos, horários e locais de
funcionamento oferecidos pela uNrsA far-se-á pgr processo seletivo.

t.2. O calendário do Processo Seletivo, constituído pelas datas, locais e horários, está disponível no
ANEXO ldeste Edital.

1.3. O Processo Seletivo tem por objetivo selecionar e classificar candidatos para ingresso no curso
de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado lnterdisciplinar em Ciências Humanas da UNISA,
mediante apresentação de currículo lattes, pré-projeto de pesquisa, avaliações escritas e entrevista,
a fim de avaliar conhecimentos e aderência à área específica do programa.

t.4. O número de vagas para o curso de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado Interdisciplinar em
Ciências Humanas é de 25 (vinte e cinco) vagas, sendo a duração do curso 24 meses (4 semestres).

1.5. O Curso de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado lnterdisciplinar em Ciências Flumanas
da UNISA será ministrado no seguinte endereço:

1.6. O Curso de Pós-graduação Stricto Sensu derMestrado lnterdisciplinar em Ciências Humanas da
UNISA poderá oferecer disciplinas de segunda a iexta, nos períodos matutino, vespertino e noturno,
e aos sábados, das th às 14h, de acordo com a especificidade e disponibilidade.

L.7, A UNISA reserva-se o direito de alterar local e horário para o funcionamento, total ou parcial,
de qualquer um de seus cursos, desde que considere importante para melhor qualidade do respectivo
Projeto Pedagógico.

2. DA |NSCR|çÃO

2.I. o Processo Seletivo destina-se aos candidatos que concluíram o ensino superior até a
matrícula, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação, e será efetivada para os can
aprovados e convocados.
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2.2. O candidato poderá consultar o Edital do Processo Seletivo no site da UNISA, www.unisa.br.

2'3' A inscrição para o Curso de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado lnterdisciplinar em
Ciências Humanas será realizada exclusivamente via internet, no sife www.unisa.br. no período de 10
de novembro de 2O22 até 20 de janeiro de 2023.

2.3,1'. As inscrições serão efetivadas somente após o pagamento da taxa de inscrição, no valor de RS
50,00 (cinquenta reais), e do recebimento da dopumentação exigida conforme item 3.3.

2.4. A UNISA manterá um plantão na Central de Atendimento ao Candidato, no Campus Metrô
Adolfo Pinheiro, situada na Rua lsabel Schmidt, 349, Santo Amaro, São paulo, Sp, de 2? a 6? feira, das
th às 20h, para auxiliar o candidato na inscrição via internet.

2,5. A inscrição configura o reconhecimento e a aceitação pelo candidato de todas as normas e
instruções estabelecidas no presente Ed¡tal.

3. DO PROCESSO SETETIVO PARA O INGRESSO

3.1. Para ser aprovado no curso de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado lnterdisciplinar em
Ciências Humanas, o candidato deve obter nota igual ou maior a 7 (sete) na somatória dos pontos
obtidos em cada fase do processo Seletivo.

3.2. A avaliação deste Processo Seletivo será feita em quatro fases, sendo que a primeira é
eliminatória,asegundavalendo2pontos,aterceira3pontoseaquarta5pontos.

3.3. A primeira fase (1e fase| do Processo Seletivo será reatizada mediante a análise documental e
de currículo. Para isso é imprescindível o envid dos seguintes documentos digitalizados, ao e-mail:

de 10 de novembro de2O22 até 20 de janeiro de 2023.

Þ Pré-Projeto indicando a Linha de pesquisa de interesse;
Þ Documentos pessoais (Cédula de ldentidade e CpF);
Þ Diploma do curso de graduação ou certificado de conclusão;
Þ Histórico escolar da graduação;
Þ Currículo Lattes (obrigatório).

3.3.1. Esta fase possui caráter eliminatório, de acordo com o grau de aderência do perfil profissional
do candidato à proposta do programa.

3,3.2, Somente serão aceitas inscrições com a documentação completa; não serão consideradas
complementações posteriores de qualquer natureza.

3.3.3. Se toda a documentação não for enviada dentro do prazo estipulado neste Edital, o candidato
está sumariamente desclassificado do processo Seletivo.

3.4. A segunda fase (2a fase) consistirá da prova de domínio da Língua Estrangeira.

CärnpuÈ lntårlngöÊ: Rua Frof. Enéa¡ de Siquelra l,leto, 340 - Jardlm das lnrbula*, Såç pauto " SF
Campur fistrô Àdolfn plnhelro: frua lrabel SchmldÈ, 349 _ Sönm Âmaro, Såo F¡ulo - SF
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3'4.3. Caso o candidato não consiga pontuação, terá outra oportunidade para realizaçãoda prova
durante o curso, sendo obrigatória a comprovação de proficiência para conclusão do curso de

Universidade Santo Amaro

3.4.L, A prova de domínio em Língua Estrangelra será realizada no dia 01 de fevereiro de 2023, às
th, no Campus Adolfo Pinheiro - Rua lsabel Schmidt, 349, Santo Amaro, São paulo/Sp.

3'4'2. Esta fase vale 2 pontos e não possui caráter eliminatório; durante o exame o aluno pode fazer
uso de dicionário impresso. Não será permitido o uso de qualquer aparelho eletrônico. Os candidatos
poderão substituir a prova escrita de língua estrangeira pelos seguintes certificados:

Em Língua lnglesa - certificados aceitos: University of Cambridge (CCE); lnternational English
Language Test (IELTS); Test of English as a Foreign Language (TOEFL);
Em Língua Espanhola - certificados aceitos: do CELU e DELE (lnstituto Cervantes);
Em Língua Francesa - certificado: do Ministério da Educação da França (DALF).

Mestrado

3.5. A terceira fase (3e fase| consistirá da prova de domínio do conteúdo da área do programa.

3.5.1. A prova de domínio de conteúdo será rëalizada no dia 01 de fevereiro de 2o21, às 9h, no
campus Adolfo Pinheiro - Rua rsabel schmidt, 349, santo Amaro, são paulo/sp.

3.5.2. Esta fase vale 3 pontos e possui caráter eliminatório.

3.5.3. Para esta fase será cobrada uma prova dissertativa, tendo por tema questões relativas à
interdisciplinaridade nas ciências Humanas, conforme bibliografia (ANEXo).

3.5.4. Não será permitido, durante a realização desta fase, o uso de livros, relógio com calculadora,
calculadora ou similar e aparelhos de comunicação ou informática, tais como: telefone celular,
tablets, notebook e outros similares, sob pena de anulação de todo o processo seletivo do candidato.

3.6. A quarta fase (4e fase
acordo com a linha de pesqu

I consistirá da entrevista individual para anárise do pré-pro¡eto (de
isa selecionada pelo candidatole do perfil do candidato.

3.6.1. As entrevistas e a análise de projetos serão realizadas no dia 01 de fevereiro a partir das 13
horas e 02 de fevereiro de2O23, a partir das 13 horas e deverão ser marcadas pelo candidato, até no
período no período de 10 de novembro de 2o22 até 20 de janeiro de 2o23, pelo e-mail:

3,6.2, Esta fase vale 5 pontos, possui caráter eliminatório e será qualitativa, levando em
consideração a documentação apresentada pelo candidato, o pré-projeto e a entrevista individual. A
entrevista tem por finalidade avaliar a postura, desenvoltura, fluência verbal e análise profissional do
candidato com relação ao seu currículo, bem como o conteúdo do pré-projeto.

3.6.1.1. O pré-projeto deve ser redigido segundo as orientações do ANEXO ll deste

Cainput lntèrl¡goåi Ru¿ Frof. Enóac de Siquelra l{ets, 340 . Jardim das lmbul+s, São paulo - SF
camp{¡i lúÊtrô Adolfð PtnhÊlrû: fru¿ l¡abet SchmldE, 149 - sõnto Amäro, 5åo Faulo - 5F
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3.6.1,2, Na entrevista individual, o candidato deverá apresen:ar pré-projeto de pesquisa com
temas pertinentes aos Projetos desenvolvidos pelas linhas de pesquisa no Curso de pós-graduação
stricto sensu de Mestrado lnterdisciplinar em ciências Humanas.

?.6.2. o candidato que não comparecer no dia e horário rnarcado para
desclassificado do Processo Seletivo.

entrevista será

3,7. o candidato deverá apresentar-se no local do Processo Seletivo, no mínimo, com th de
antecedência do horário estabelecido, munido de seus documentos pessoais.

3.7,L. Devido à natureza do Processo Seletivo, não será permitida a sua realização fora do local
definido no calendário, conforme ANEXO l. t,

3.7.2. Não será permitido fumar no local do Processo Seletivo (Lei Estadual n" 13.54I, de7 de maio
de 2009).

4. DA CLASSTFTCAçÃO

4.t. A divulgação dos resultados será feita no dia 03 de fevereiro deZO23, a partir das 1gh, via
internet pelo site

4,2. O resultado da classificação do candidato não será fornecido portelefone.

4.3. Não caberá recurso.

4.4, Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poderão ser realizados novos processos
seletivos, a critério da comissão coordenadora de processo seletivo.

4.5. Serão concedidas 5 (cinco) bolsas de estudo integral UNISA - LOO% (cem por cento) ao
candidato classificado nas primeiras posições n,,o processo seletivo; e 5 (cinco) bolsas de estudo
parcial de 5oo/o (cinquenta por cento) UNISA aos candidatos classificados 6 (sexta) a lg(décima)
posição. Caso haja empate, a classificação se dará pelo critério que seguirá a seguinte ordem, a
saber: (i) prova dissertação em português (análise da capacidade de argumentação escrita = maior
pontuação), (ii) Pré-Projeto de Pesquisa (aderência a uma das linhas de pesquisa do programa =
maior pontuação), (iii) Análise do Curriculo Lattes (maior pontuação), (iv) Entrevista (análise da
capacidade de argumentação oral = maior pontuação) e (v) prova de proficiência (maior pontuação).
A concessão das bolsas estará condicionada à assinatura de termo de ciência e cumprimento de
carga horária mínima na universidade para o desenvolvimento de pesquisas.

4.6. A saber:

4.6.1,. Os candidatos não poderão ter vínculo trabalhista, administrativo ou acadêmíco com outras
lnstituições de Ensino Superior.

€arnpur lntè,rl¡go3: Rua Prof. Enéa¡ de slqueira !,leto, 14û -,Jardfm das lr.nbuias. sàq Fa¡,rto . sF
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4'6'2. Não estão incluídos, na bolsa de estudo, os custos inerentes à execução do programa, como
taxa de matrícula, valores sobre expedição de documentos, custos referentes a material didático,
realização de módulo internacional, despesas de alimentação e transporte, os quais serão de
responsabilidade do candidato aprovado.

4.6.3. o não cumprimento das normas e orientaçöes propostas no Edital e no manual do aluno
implicará em suspensão imediata da bolsa de estudo e cobranças das parcelas referentes ao período
vigente do contrato.

5. DA MATRíCULA

5.1. A Matrícula é o ato formal de ingresso e de vinculação do aluno a um dos cursos da UNISA,
gerando sua aceitação às disposiçöes do Estatuto, Regimento Geral, Normas Gerais e decisões dos
órgãos colegiados da UNISA.

5'1.1. A matrícula do candidato classificado e convocado será realizada por meio do aceite do
requerimento de matrícula, contrato de prestação de serviços educacionais e o pagamento do boleto
de matrícula, os quais serão encaminhados ao e-mail do candidato informado no ato da inscrição,
conforme as datas estabelecidas no ANEXO I deste Edital.

5,L.2, o candidato convocado para o curso de Pós-gradua ção Stricto Sensu de Mestrado
lnterdisciplinar em Ciências Humanas oferecido pela UNISA que não efetuar sua matrícula no prazo
estabelecido será considerado desistente, perdendo o direito à vaga e a recurso.

5.2. o deferimento da matrícula, para .urËo de Pós-gradua çáo Stricto Sensu de Mestrado
lnterdisciplinar em ciências Humanas, está condicionado ao que segue:

devidamente assinados,

acompanhados do original:
a) Certidão de Nascimento ou de Casamento.
b) Documentos pessoais (cédula de rdentidade com foto, cpF);
c) Diploma do curso de graduação ou certificado de conclusão d¿ graduação;
d) Histórico escotar do curso de graduação

5.2.1. os documentos mencionados no item 5.2 deste Ed¡tal, deverão ser entregues no prazo
estabelecido para matrícula, no Campus Adolfo Pinheiro, rua lsabel Schmidt, 349, Santo Amaro, São
Paulo/SP

5.3. A classificação e a convocação do candidato que tenha participado do processo Seletivo e
realizado matrícula fazendo uso de documentos falsos ou se utilizado de meios ilícitos serão nulas de
pleno direito, a qualquer época

campur lótêrlôgae: 8ua Frof. EnêaB de siquelra l*letq, 340 - Jardim das knbuias, säs Fau,to " sF
Cämp{¡i l¡{strË Àdolfa P{nhelro: Êua lmbel Schmfdf, 349 - Santo Amôrr, 5åo Faulo . 5p

Canrpur. ltetrû À{¡rechal Þeodoro: Rua Dr. Gabrlel do6 SantÕÊ, lû " Sânta Cedlla, São paulo - SF



UNKA
Universidade Santo Amaro

6. DAS D|SPOS|çöES GERATS

6.1. A UNISA reserva-se o direito de não oferecer curso/turma que apresentar número de matrículas
inferior ao número de vagas fixadas no presente Edital.

6.2, É facultado ao aluno ingressante solicitar cancelamento de matrícula, devendo, para isso,
protocolar requerimento no Portal UNISA, não havendo devolução, em hipótese alguma, da
documentação entregue no ato da matrícula.

6.3. Se a solicitação de cancelamento de matrícula for protocolada até 2 (dois) dias úteis antes do
início das aulas, conforme calendário acadêmico UNISA, será devolvido 80% (oitenta por cento) do
valor correspondente à parcela da matrícula. Após o prazo estipulado, não haverá qualquer devolução.

6.4. A ausência de pedido formal de cancelamento de matrícula inicial por parte de alunos
desistentes implicará a continuidade de seu débito para com a UNISA, inclusive das parcelas vincendas.

6.5. Para os fins do item 1.6 do presente Edital, o horário escolar de cada curso será organizado,
visando ao atendimento do Projeto Pedagógicoi ao calendário acadêmico UNISA e à carga horária
total de cada curso.

6.6. As aulas no curso de Pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado lnterdisciplinar em Ciências
Humanas terão início no dia 15 de fevereiro de 2023 com a Auta lnaugural e Acolhimento Docente.

6.7. A UNISA não se responsabiliza por perdas ou danos de documentos ou objetos ocorridos nos
locais de realização do Processo Seletivo.

6.8. os documentos enviados para a confirmação da matrícula serão incorporados ao acervo do
arquivo da universidade, não sendo devolvidos em caso de desistência.

6.9. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Comissão do processo
Seletivo.

6.10. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação no sife www.unisa.br.

Universidade Santo Amaro, 10 de novembro de 2022.

ltrl i

Prof.e ane Lúcio Pereira
Reitora
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ANEXO I

cALENDÁRlo DE ATIvtDADEs Do EDTTAL Do pRocEsso sELETtvo eARA sELEçÃo DE
CANDIDATOS A vAGAs Do cuRso DE PóS-GRADUAçÃo sTnrcTo srrusu DE ME5TRAD9
INTERDISCIPLINAR EM clÊNctAs HUMANAS, TURMAs Do pRtMEtRo SEMESTRE DE 2023 DA
UNIVERSIDADE SANTO AMARO - UNISA.

a) CALENDÁR|O DE ATTVTDADES DO PROCESSO SELETTVO

b) TAXA DE tNSCR|çÃO: R$sO,Oo (Cinquenta reais)
A taxa de inscrição deverá ser paga por meio de boleto bancário, impresso pelo candidato no ato
da inscrição, feita somente pela internet pelo site www.unisa.br. A não comprovação do
pagamento da taxa invalidará a inscrição.

Campus lntÊrlagas: Rua Prof , Enéa¡ de Siquelra Hetr, 340 - Jardim das lrnbulas, 5åo Paulo - 5F
Campus rrlÊtråådolfo FlnhElro: :Rua lmbe| gchrnTdt. 349 - SantoÀmaro, gåo Fauto - Sp

Campur ltÊtrÕ Èlarech¡l D,ecdoro: Rua D¡. Gabrlel dor Såntos, l0 . 5ðnÉ CerfHa. São Faul.o * SF

tolttl2022
a20lOL|2O23

DO DAS INSCRIçöES via internet. Encerramento das inscrições, via lnternet,
às 23h59. Esclarecimento de dúvidas pelo e-mail:

n

PERíO

20lO1.l2023

Prazo final para o candidato portador de necessidades especiais e mobilidade
reduzida solicitar condições específicas para a realização do exame, na Central de
Atendimento ao candidato, localizado na Rua rsabel schmidt, 349, santo Amaro,
São Paulo/SP.

LoltLl2o22a
20lof.l2023

Prazo para entrega da documentação solicitada para a 1e fase e período para
agendamento das entrevistas pelo e-mail:

oLl02l2023

Realização da Prova de domínio em Língua Estrangeira e Prova de domínio do
conteúdo da área do Programa, das 9h às L3h, no campus Adolfo pinheiro, rua
lsabel Schmidt, 349, Santo Amaro, São Paulo/SP. O candidato deve estar no local da
prova a partir das 8h.

01e
o2l02l2023

Entrevistas serão realizadas nos dias 01 e 02 de fevereiro, a partir das 13 horas, no
campus Adolfo Pinheiro: rua lsabel schmidt, 349 - santo Amaro, são paulo/Sp.

031o212023

o da classificação final do Processo seletivo, a partir das 18h no site
. O resultado hão será fornecido ror telefone e os candidatos não

terão acesso às notas de classificação de cada candidato individualmente, apenas
ao resultado final.

Divulgaçã

06a
tolo2l2o23

Prazo para realização da matrícula dos candidat,¡s classificados e convocados, no
campus Adolfo Pinheiro, rua lsabel schmidt, 349, santo Amaro, são paulo/sp.

tslo2l2023 lnício das aulas.
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ANEXO II

ORIENTAçÃo pnna PRÉ-PRoJETo Do EDTTAL Do pRocEsso sELETtvo IARA sErEçÃo DE
CANDIDATOS A vAGAs Do cuRso oe pós-enADUAçÃo sTR,6;ro sENsU DE ME5TRAD9
lNTERDlsclPtlNAR EM clÊNclAs HUMANAS, TURMAs Do pRtMEtRo sEMEsTRE DE 2023 DA
UNIVERSIDADE SANTO AMARO - UNISA.

o Pré-projeto de Pesquisa é um documento científico, portanto deve seguir as Normas da ABNT.
Segue sugestão para estrutura:

1. CAPA

Nome do candidato
Título do trabalho e indicação da linha de pesquisa

Pré-projeto apresentado à Universidade Santo Amaro - UNISA como requisito básico para
candidatura à vaga para ingresso no Mestrado.
Local e data.

2. TNTRODUçÃO AO TEMA
Apresentação breve do tema a ser estudado ou do tema que será abordado no projeto a ser
desenvolvido.

3. PROBLEMATTZAçÃO l
Qual o problema de pesquisa? Ou qual será o problema que pretende "resolver" ou "minimiza/?
Abordar a relevância de se estudar o tema escolhido.

4. OBJETIVO

Geral: Apresentação das metas em relação ao tema da pesquisa; como o estudo colabora com o
tema a ser tratado.

Específicos: Descrição dos passos necessários para atingir o objetivo geral.

5. MATERIAL E MÉTODO

Material:fontes da pesquisa, material empírico [oral, escrito, imagético], corpus documental da
pesquisa

Método: tratamento do material em relação aos procedimentos adotados para o desenvolver o
projeto de pesquisa [pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa]

Ëampu tnterlrgo*: Rua Pruf, En¡åas de Slqueira l*eto, 340. Jardlrn das lmbülaå, 5åo Pauto - Sp
Carnpus *{ótrü Adolfo Pfnholro: ftuJa lrabÊl sÉhmtdt, 349 - Santo Àmaro, 5åo Faulo - Fp

Campus Àlètrü ¡'türeEh¡l Desdoro: Rua Þn Gabrlel dor såntø" 30 . Santa decitfa, São paulo - SF
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6. JUSTIFICATIVA

Relevância pessoal e científica para a escolha do tema.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referências utilizadas no projeto, As fontes podem ser bibliográficas, documentais, estatísticas
oficiais etc, de acordo com as normas de ABNT.

O Pré-projeto deverá conter de i.0 a L5 páginas.

ANEXO | -Bibliografia indicada para o Exame de Seleção

FAZENDA, lvani Catarina Arantes. lnterdisciplinaridade e transdisciplinaridade na formação de
professores. Revrsto ldeaçõo, v. L0, n. 1, 2008. Dossiê Especial: lnterdisciplinaridade. Disponivel
em: http://e-revista.unioeste.br/index.php/ideacao/article/view/4t46.

lnterdisciplinoridade: um projeto em parceria. 5 ed. São Paulo: Loyola, ZOO2.

lnterdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. São Paulo: Papirus, i.99S.

(org.). O que é interdisciplinaridade? São paulo: Cortez, 2008.
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