
  

 

 MESTRADO EM GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO 
SECRETARIA GERAL DE PESQUISA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

territorio@univale.br 
 

CHECK LIST: INSCRIÇÕES ONLINE MGIT – EDITAL 013/2020 – TURMA 2020-2 
Período de Inscrições: 29 DE JUNHO A 10 DE AGOSTO 

 

LEIA ATENTAMENTE 

Para proceder à Inscrição online é necessário que o(a) candidato(a) possua Cadastro de Pessoa 

Física – CPF próprio. Obs.: Não utilize CPF de terceiros. 
 

Para efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá: 

a) Acessar a página www.univale.br 

b) Acessar “Mestrado” 

c) Ler o Edital e tomar ciência das regras do processo de seleção 

d) Salvar os anexos 04 e 05, que estão disponíveis na aba “Editais abertos” no link 

https://www.univale.br/mestrado-interdisciplinar-em-gestao-integrada-do-territorio/ para 

preenchimento prévio 

e) Acessar “Inscreva-se” e realizar a inscrição passo a passo 

 

Para efetivar sua inscrição, o(a) candidato(a) deverá anexar nos campos específicos, cópia digital 

dos documentos abaixo relacionados, conforme item 3.12 do Edital: 

RG (carteira de Identidade): ou outro documento de identificação, conforme item 3.5 do Edital 
Anexo 04 – Ficha de Informação do(a) Candidato(a): Salve o arquivo e preencha seus dados com 

tranquilidade, certificando-se de fazê-lo em sua totalidade. 
Anexo 05 – Pré-Projeto de pesquisa: Salve o arquivo e escreva seu pré-projeto com atenção, cumprindo 

com os requisitos solicitados. 
Currículo Vitae ou Currículo Lattes: Certifique-se que os dados mencionados tenham documentos 

comprobatórios para posterior conferência, se necessário. 
Documento comprobatório de direito ao benefício de desconto: Este documento será conferido e 

validado pelos setores competentes, para efeito de matrícula e desconto nas mensalidades durante o 

curso. Marcar a categoria no Anexo 04 e anexar o respectivo comprovante (diploma de graduação, 

declaração de conclusão de curso, Carteirinhas, declarações de vínculo às Associações, Sindicatos e 

outros, cópia da folha de contrato da CTPS, dentre outros). 

 

Verificar as categorias que têm direito a desconto no Anexo 06 – POLÍTICA DE INCENTIVO DA FPF/UNIVALE. 
Boleto bancário no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais): o boleto será gerado com vencimento 

para o dia seguinte, quando deverá ser quitado. 

Finalizando a inscrição: Efetuar o pagamento do boleto bancário. 
Atenção ao item 3.4 do Edital: É de exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento correto do 

seu e-mail e do número de telefone com WhatsApp para contato, ficando a UNIVALE isenta de qualquer 

responsabilidade em decorrência de algum erro cometido, em face da dificuldade de comunicação 

com o candidato. 

IMPORTANTE: 

 Leia o Edital com atenção. 

 Preencha os anexos antecipadamente, com calma e cautela. 

 Confira no Anexo 06 se você tem direito a desconto e providencie o documento comprobatório. 

 Estude os textos para a realização na prova, que será realizada dia 15 de agosto às 08h50. 

 Prepare a documentação exigida para matrícula (item 7.3 do Edital). 

“Tenho em mim todos os sonhos do mundo, basta preparar o presente para alcançá-los no futuro” 
Abdul Remane 

 

https://www.univale.br/mestrado-interdisciplinar-em-gestao-integrada-do-territorio/

