
INFORMAÇÕES PARA INGRESSAR NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – 
ESPECIALIZAÇÃO:  

MBA EM LOGÍSTICA AGROINDUSTRIAL 
 

Período de Inscrição: 05/06/2017 a 27/07/2017 
 

1 INSCRIÇÃO*:  

*É admitida a inscrição de candidato em fase de conclusão de curso de 

graduação, desde que no ato de efetivação da matrícula apresente documento 
comprobatório da conclusão do curso de graduação (declaração da coordenação do curso 
de graduação, por exemplo). 

 

1.1 Preenchimento da ficha de inscrição no site: 
 https://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao 
 
1.2 depósito bancário no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), no Banco Itaú 

Agência 0316, Conta 17628-8.  
1.3  Envio dos documentos abaixo relacionados, escaneados, para o e-mail, 

ccsatoo@gmail.com:  
 

a) Curriculum vitae (modelo livre) 
b) Comprovante de depósito bancário no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 

no Banco Itaú Agência 0316, Conta 17628-8.  
 

O resultado da seleção será enviado por e-mail, no dia 28/07, após a seleção: 
 
2 Matrículas 
As matrículas serão efetuadas no período de 31/07/2017 a 04/08/2017, conforme 

segue: 
 
2.1 pagamento da 1ª parcela, no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), a 

ser efetuado mediante depósito bancário - Banco Itaú Agência 0316, Conta 17628-8. 
2.2. Envio dos documentos abaixo relacionados para o e-mail: 

ccsatoo@gmail.com: 
 
a) comprovante de pagamento da taxa de matrícula (primeira parcela do curso).  
b) diploma de bacharel ou licenciado ou tecnólogo em cursos superiores das 

mais diversas áreas do conhecimento** 

c) RG e CPF 
d) 1 foto 3X4 (entregar para a secretária no início do curso) 

 

**É admitida a matrícula de alunos que não colaram grau, mas que apresentem 

documentos comprobatórios de conclusão do curso de graduação, devendo, 
necessariamente, apresentar cópia do diploma de graduação até, no máximo, 240 dias 
após o início do curso, sob pena de exclusão do curso. 

 
3. Período de Realização do Curso 

De: 05/08/2017 a 31/07/2019 
Férias: 10/12/2017 a 02/02/2018. 
Dias e horários das aulas: aos sábados (manhã e tarde), com intervalos entre 
módulos. 
 

 
 

Coordenação do curso 
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