
 
 
EDITAL DE SELEÇÃO DO CURSO HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT        

(HRD) DA MEISEI UNIVERSITY EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO DE          

ENSINO E PESQUISA DO SUL DE MINAS 

 
A Diretoria de Relações Internacionais, comunica aos interessados a abertura          
de inscrições para a seleção de candidatos estudantes de pós-graduação ao           
Processo Seletivo do curso Human Resource Development (Hrd) Da Meisei          
University para um programa de três semanas focado em relações entre o            
Brasil e Japão na modalidade a distância do Grupo Unis. 
 
 
 

1. OBJETIVO 
 
1.1 O programa mostra a preocupação com a formação contínua dos alunos de             
pós-graduação e visa promover a interação intercultural entre o Brasil e Japão,            
bem como estimular a aprendizagem de novas habilidades profissionais,         
ministrando um curso, em inglês, com a universidade Meisei parceira do Grupo            
UNIS.  
 
 

2. PUBLICO-ALVO 

2.1 Alunos de pós-graduação das áreas de negócios; 
 
 

3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

3.1 A inscrição será feita através do link        
https://forms.gle/o5yWZrjBNPF9cUgr5, até a data de 20/10/2020. 

a) O curso será gratuito. 

b) Será inteiramente online. 

c) O contato será feito por e-mail. 

d) Para validar sua inscrição, deve-se inscrever em nosso canal no YouTube.  

e) O aluno deve estar devidamente matriculado no programa de          
pós-graduação. 

3.2 Dos requisitos de seleção: 

a) Estar devidamente matriculado em curso de pós-graduação; 

b) Carta de motivação; 

c) Possuir certificado de proficiência; 
 

 

https://forms.gle/o5yWZrjBNPF9cUgr5
https://www.youtube.com/channel/UCqiJNQUyR6wosA4VhjGa70Q


 

d) Relação com a área do curso (área da pós-graduação e carta de motivação). 

Serão selecionados 20 alunos de acordo com os critérios acima. 
 
 
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 O aluno matriculado na(s) disciplina(s) oferecidas submeter-se-á ao        
Estatuto, ao Regimento Geral e as demais normas do Centro Universitário do            
Sul de Minas - Unis-MG. 

4.2 Todos os materiais de estudos serão indicados exclusivamente em         
português. 

4.3 Em caso de desistência após ser selecionado, isso acarretará ao aluno           
a desclassificação em outras oportunidades oferecidas pela Diretoria de         
Relações Internacionais do Grupo Unis. 
 
 
Qualquer dúvida referente a este Edital ou casos omissos, será dirimida pela            
Diretoria de RI. 

Varginha, 15 de outubro de 2020. 
 

                       
_____________________________________ 

Me. Diego Henrique Alexandre 

Diretor de Relações Internacionais 

 
 


