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Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Pato Branco
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação

EDITAL Nº 23/2016

MBA EM RECURSOS HUMANOS

Pelo presente faço saber aos interessados que se acham abertas as inscrições para o MBA
EM RECURSOS HUMANOS, a ser ofertado na cidade de Pato Branco, conforme Resolução
042/16, do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação da UTFPR que aprovou o referido curso,
conforme o Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, aprovado pela
Deliberação nº 05/2002 - COUNI da UTFPR e de acordo com a Resolução 1/2007 CNE/CES.
I – TÍTULO DO CURSO
MBA EM RECURSOS HUMANOS
Área de concentração: RECURSOS HUMANOS
Nível: MBA (Pós-Graduação Lato Sensu)
II – FINALIDADE DO CURSO
Os organizadores do MBA em Recursos Humanos oferecem à comunidade a oportunidade
de desenvolvimento na área de Recursos Humanos. O Curso se destina a graduados em
Administração, Ciências Contábeis ou quaisquer outras áreas. Tem como público alvo, a
comunidade e servidores da UTFPR. O objetivo do curso é a qualificação, atualização e/ou
aperfeiçoamento de profissionais diplomados em cursos de graduação, para atuar na área de
Recursos Humanos, tendo em vista os ganhos estratégicos para as organizações.
III - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS (Max 600 caracteres)
As aulas serão ministradas na sala Q 004, do Campus Pato Branco.
IV - CRONOGRAMA DO CURSO
Inscrição dos candidatos
Resultado da classificação dos alunos
Recursos
Matrícula dos alunos
Matrícula dos alunos (2ª chamada)
Início das atividades letivas
Férias
Reinício das atividades letivas
Término das atividades letivas
Data limite para entrega do trabalho de conclusão (monografia)

25/11/2016 a 16/12/2016
10/01/2017 a 18/01/2017
20/01/2017
23 e 24/01/2017
01 a 03/02/2017
09 e 10/02/2017
03/03/2017
17/07 a 03/08/2017 e
27/11/2017 a 01/03/2018
04/08/2017 e 02/03/2018
07/04/2018
07/08/2018

V – DURAÇÃO E TURNO DE FUNCIONAMENTO
O curso terá duração de 360 horas, excluindo o tempo destinado à atividade extracurricular e
ao Trabalho de Final de Curso (monografia). As aulas serão ministradas às sextas-feiras, das
19h às 23h, e aos sábados das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.

VI – VAGAS
O Curso oferece 45 vagas, sendo 2 reservadas para servidores da UTFPR e 2 para egressos
do Curso de Administração da UTFPR – Câmpus Pato Branco. A turma será aberta se no
mínimo existirem 37 candidatos matriculados.
VII – CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
Ser graduado em qualquer curso de graduação.
Apresentar o original e deixar a fotocópia para autenticação, quando for o caso, dos seguintes
documentos:
1. Ficha de inscrição preenchida (no ato da inscrição);
2. Diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação;
3. Histórico escolar da graduação;
4. Carteira de identidade (RG) e CPF;
5. Certificado de reservista (ou alistamento militar) para os homens;
6. Curriculum Vitae, com cópia da carteira de trabalho ou declaração da empresa em que
conste as atividades desenvolvidas;
As inscrições deverão ser realizadas no Bloco R (Sala dos Professores do DAADM), da
UTFPR (Câmpus Pato Branco) de 25 de novembro a 16 de dezembro de 2016 e de 10 a 18
de janeiro de 2017, das 14:30 às 21:00 horas, com Profª Ivete, Prof. Neimar, Profª Janaina ou
Silmara.
VIII – CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
A seleção dos candidatos inscritos será feita por uma Comissão designada pelo Diretor de
Pesquisa e Pós-Graduação do Câmpus Pato Branco, constituída pelo Coordenador do Curso e
no mínimo mais dois professores da área do curso;
A classificação dos candidatos será feita até o número de vagas existentes, mais 25%;
A seleção dos candidatos obedecerá a seguinte prioridade:
1. Área de formação:
1.1. Administração (peso 1)
1.2. Ciências Contábeis (peso 0,75)
1.3. Outras áreas (peso 0,5)
2. Curriculum-Vitae:
2.1. Atua com administração de recursos humanos ou gestão de pessoas (peso 1)
2.2. Atua com administração, em geral (peso 0,75)
2.3. Atua em outras áreas (peso 0,5)
3. Histórico Escolar (coeficiente de rendimento)*.
*O coeficiente será convertido para uma escala de 0 a 1.
A nota final será composta pela média das três áreas de avaliação.
O resultado da seleção será publicado em edital da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do
Câmpus Pato Branco da UTFPR, até o dia 26/01/2017, até às 21 h.
O prazo para recursos é de dois dias úteis, a partir da data de publicação do resultado da
seleção e deverá ser protocolada junto à coordenação do curso.
IX – LOCAL E PRAZO PARA MATRÍCULA
Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no Bloco R (Sala dos Professores do
DAADM), da UTFPR (Câmpus Pato Branco) de 01 de fevereiro a 18 de janeiro de 2017, das
14:30 às 21:00 horas. Os candidatos que não fizerem a matrícula até a data limite, perderão
suas vagas, sendo as mesmas preenchidas a partir da lista de suplentes.
A matrícula poderá ser efetuada, também, por procuração, com firma reconhecida em cartório.
X – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O candidato, no ato da matrícula, fará a opção de uma das condições de pagamento do Curso
abaixo relacionadas:






À vista: R$ 8.265,00, podendo ser parcelado em 3 vezes; ou
14 x de R$ 655,00, sendo a primeira no ato da matrícula e mais 13 parcelas fixas com
vencimento no dia 10 de cada mês a partir de março de 2017. O pagamento efetuado
até a data de vencimento terá desconto de R$ 25,00.
20 x de R$ 465,00, sendo a primeira no ato da matrícula e mais 19 parcelas fixas com
vencimento no dia 10 de cada mês a partir de março de 2017. O pagamento efetuado
até a data de vencimento terá desconto de R$ 20,00.
24 x de R$ 412,00, sendo a primeira no ato da matrícula e mais 23 parcelas com
vencimento no dia 10 de cada mês a partir de março de 2017. O pagamento efetuado
até a data de vencimento terá desconto de R$ 15,00.

XI – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
Ao aluno que cumprir com todos os requisitos do Curso e for aprovado em todas as disciplinas
com frequência mínima de 75% e nota mínima de 7,0 (sete) em uma escala de zero a dez,
além de nota mínima de 7,0 (sete) em uma escala de zero a dez no Trabalho de Final de Curso
(Monografia Individual), será conferido Certificado de MBA em Recursos Humanos, conforme
Deliberação 05/2002 do COUNI, bem como Resolução 01/2007 do CNE/CES, contendo o
respectivo Histórico Escolar;
Os critérios de aproveitamento e avaliação estão definidos no projeto de aprovação do Curso.
Os alunos deverão tomar conhecimento destes critérios.
XII – CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente Edital contém informações sobre datas, locais, duração, número de vagas e valores
do Curso de MBA em Recursos Humanos (lato sensu), ofertado pelo Departamento Acadêmico
de Administração (DAADM), da UTFPR – Câmpus Pato Branco. Em relação ao corpo docente,
caso haja a ocorrência de algum problema de ordem maior e que não seja possível contornála, o mesmo poderá sofrer alterações.

Pato Branco, 10 de outubro de 2016.

Prof. Dr. Ivo de Lourenço Junior
Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação
do Câmpus Pato Branco da UTFPR

