
As inscrições para mestrado em Gestão Integrada do 
Território (GIT) na Univale permanecem abertas até o 
dia 8 de fevereiro, no endereço eletrônico da institui-
ção: https://www.univale.br/mestrado. Das 20 vagas 
disponibilizadas,  quatro poderão ser preenchidas com 
bolsas integrais: uma para o candidato aprovado com 
a melhor classificação do processo seletivo e as demais 
como política de ações afirmativas, beneficiando um 
candidato indígena, um candidato quilombola e um 
candidato pertencente a comunidade tradicional de 
áreas atingidas pelo desastre da Samarco.

Por ser um mestrado interdisciplinar, o curso é 
aberto a pessoas com curso superior em qualquer área 
de formação que tenham interesse em atuar em áreas 
como docência no ensino superior, trabalho na inicia-
tiva privada, serviço público ou atuação de assessoria 
e consultoria no terceiro setor. Conforme o professor 
do GIT, Bruno Capilé, o diferencial dessa modalidade de 
pós-graduação stricto sensu é a possibilidade de desen-
volvimento de pesquisa.

“É um mestrado interdisciplinar para qualquer área 
de atuação que está em um território com pessoas, com 

a ação do estado, leis, normas e questões culturais. O 
que associa isso à área de formação dos possíveis in-
teressados é a própria pesquisa. É um convite não só a 
ganhar conhecimento, mas é um convite para produ-
zir conhecimento, contribuindo com a comunidade 
científica, com profissionais capacitados a orientar”, 
afirmou Bruno Capilé.

Outras bolsas e cronograma do mestrado

Além das bolsas integrais, há possibilidades de ma-
trícula com outros percentuais de desconto que variam 
de 10% a 50%, segundo as regras do edital, disponível 
em https://tinyurl.com/git2023. A primeira etapa do 
processo seletivo será no sábado, dia 11 (podendo ser 
aplicada na segunda-feira, 13, para candidatos impedi-
dos de realizar a prova na data original por razões de 
denominação religiosa). A relação dos aprovados será 
divulgada no dia 16 e a primeira reunião com os alu-
nos matriculados será em 9 de março. Outras datas e 
informações também estão disponíveis no edital.

O dia 4 de fevereiro marca a criação do Facebook, a rede 
social que reúne em um só lugar 116 milhões de brasi-
leiros de diferentes idades, culturas, classes sociais, es-
colaridade ou valores e ideias. A mídia ganhou o país a 
partir de 2007, mas foi lançada nos Estados Unidos três 
anos antes, como uma integração entre universitários. 

Para se ter ideia de como a plataforma está presente 
na vida dos brasileiros, em todo país, o Facebook foi a 
terceira rede social mais acessada no início de 2022, e 
além das interações entre amigos, esse é um espaço de 
oportunidade para negócios aproximarem os clientes. 
Os dados do “face” mostram que 81% dos usuários se-
guem alguma marca ou empresa na rede social.

Para a jornalista, pesquisadora e social media, Pris-
cylla Silva, “muitos pensavam que o Facebook caiu em 
desuso, mas ainda é uma ferramenta bastante útil para 
compartilhar informações e mais, é utilizada para co-
mercializar bens e itens, com o Marketplace. E com a IA 
(Inteligência Artificial) cada vez mais apurada, a plata-
forma capta os dados e direciona os conteúdos mais e 
mais personalizados às preferências dos usuários, pro-
porcionando usos e possibilidades diversas”. 

Quem vive na prática as multifuncionalidades 
do Facebook é o comunicador David Oliveira, de 19 
anos.“Há muito tempo tenho Facebook, foi uma das 
minhas primeiras redes sociais. E hoje, como estou 
fora da minha cidade natal, uso muito o Face para 
acompanhar as notícias, e também manter contato 
com amigos, mostrar meu dia a dia, além do espaço 
servir como um álbum de fotos e vídeos. Hoje a rede é 
também uma ferramenta de trabalho. Ou seja, consigo 
concentrar várias áreas da minha vida lá.” 

Sobre o Facebook: 

Inicialmente, a rede era um perfil com as informa-
ções básicas dos cadastrados, mas em pouco tempo a 
plataforma tomou rumos mais elaborados e robustos: 
novidades dos amigos, postagens, grupos, linha do 
tempo, reações, compartilhamentos de localização e 
sentimentos, lives, entre outras formas de interação, 
e mais recentemente, o Marketplace, uma ferramenta 
que possibilita vendas e compras online. 

Inscrições para o mestrado da Univale vão 
até o dia 8
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De um total de 20 vagas em Gestão Integrada do Território, quatro poderão ser preenchidas com bolsas integrais
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menta bastante útil para com-
partilhar informações e mais, 
é utilizada para comercializar 
bens e itens, com o Marketplace.
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