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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO- 

BRASILEIRA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – IEDS 
MESTRADO ACADÊMICO EM SOCIOBIODIVERSIDADE E TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS 

 
TERMO ADITIVO 02 AO EDITAL 01/2018/MASTS 

 

1.1 O Colegiado do Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias 

Sustentáveis – MASTS – da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira, no uso de suas atribuições, torna público aos interessados, e vem 

alterar os seguintes itens referente ao Edital 01/2018:  

- No item 3.4.3, onde se lê:  

selecaomasts@unilab.edu.br.  

Lê-se:  

selecaomasts@unilab.edu.br 

- No item 3.2, onde se lê:  

a) Solicitação de inscrição (Anexo I); 

b) Formulário de Inscrição integralmente preenchido (Anexo II);  

c) Cópia autenticada do Diploma de Graduação, da Declaração de Conclusão de Curso 

de Graduação ou da Declaração de Aluno Concluinte; 

d) Cópia autenticada do Histórico Escolar;  

e) Cópia autenticada do documento de identidade e do CPF (no caso de candidato 

estrangeiro, será aceita a cópia do Passaporte ou o RNE (Registro Nacional de 

Estrangeiro); e Certidão de nascimento;  

f) Projeto de pesquisa, indicando a linha de pesquisa, contendo os seguintes elementos 

dispostos de forma sequencial: 1 Capa, 2 Delimitação do objeto de pesquisa, 3 

Problemática, 4 Justificativa, 5 Objetivos, 6 Revisão de Literatura/Referencial Teórico, 7 

Metodologia, 8 Cronograma, 9 Referências, 10 Apêndices (se houver),11 Anexos (se 

houver); 

g) Curriculum Vitae com produção dos últimos 05 (cinco) anos (Anexo III) (com as 

comprovações digitalizadas em anexo);  
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h) Termo de compromisso de Dedicação de Tempo ao Curso, conforme modelo em 

anexo (Anexo IV). 

Lê-se: 

a) Solicitação de inscrição (Anexo I); 

b) Formulário de Inscrição integralmente preenchido (Anexo II);  

c) Cópia do Diploma de Graduação, da Declaração de Conclusão de Curso de 

Graduação ou da Declaração de Aluno Concluinte; 

d) Cópia do Histórico Escolar;  

e) Cópia do documento de identidade e do CPF (no caso de candidato estrangeiro, será 

aceita a cópia do Passaporte ou o RNE (Registro Nacional de Estrangeiro); e Certidão 

de nascimento;  

f) Projeto de pesquisa, indicando a linha de pesquisa, contendo os seguintes elementos 

dispostos de forma sequencial: 1 Capa, 2 Delimitação do objeto de pesquisa, 3 

Problemática, 4 Justificativa, 5 Objetivos, 6 Revisão de Literatura/Referencial Teórico, 7 

Metodologia, 8 Cronograma, 9 Referências, 10 Apêndices (se houver),11 Anexos (se 

houver); 

g) Curriculum Vitae com produção dos últimos 05 (cinco) anos (Anexo III) (com as 

comprovações digitalizadas em anexo);  

h) Termo de compromisso de Dedicação de Tempo ao Curso, conforme modelo em 

anexo (Anexo IV). 

 

-No item 4.1. 

Onde se lê: 

4.1.1 Prova Escrita, de caráter eliminatório, que constará de uma questão – envolvendo 

a área de concentração que o candidato escolher (1. Sociobiodiversidade e Tecnologias 

Sustentáveis ou 2. Tecnologias e Desenvolvimento Sustentável) (10,0 pontos). Na 

correção de ambas as questões serão atribuídas notas numa escala de zero (0) a dez 

(10) pontos. A nota final será uma média das notas das duas questões. 

 

Lê-se: 

4.1.1 Prova Escrita, de caráter eliminatório, que constará de uma questão – envolvendo 

a área de concentração que o candidato escolher (1. Sociobiodiversidade e Tecnologias 

Sustentáveis ou 2. Tecnologias e Desenvolvimento Sustentável) (10,0 pontos). Na 

correção da questão será atribuída nota numa escala de zero (0) a dez (10) pontos. 

 

 
Os demais itens do Edital 01/2018 permanecem inalterados. 

 
 
 

 Redenção, 11 de abril de 2018 
 
 
 

Juan Carlos Alvarado Alcócer 
Coordenador do Mestrado Acadêmico em 

Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis 


