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RETIFICAÇÃO 
 
A Universidade do Vale do Taquari - Univates, torna pública a retificação do cronograma              
do Edital nº 015/Reitoria/Universidade Univates, de 19 de setembro de 2017 - Seleção de              
Projetos de Pesquisa para pesquisadores vinculados aos Programas de Pós-Graduação          
em implantação da Univates, que passa a ter a seguinte redação: 

Etapa Período 

1. Submissão das propostas à Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e 
Pós-Graduação, por meio do OCS (https://www.univates.br/ocs/) - Edital 

de Pesquisa - PPG em implantação. O arquivo deve estar em formato pdf 
(Portable Document Format). 

Até 13/10/17 
 

2. Encaminhamento, pela Secretaria de Pesquisa aos membros da 
Câmara de Inovação, Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu, para 

parecer 

16/10/2017 
 

3. Avaliação dos Projetos de Pesquisa e dos Orçamentos pela Câmara 
de Inovação, Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu Entre 16 e 26/10 

4. Reunião da Câmara de Inovação, Pesquisa e Pós-Graduação Stricto 
Sensu -  Encaminhamento, pela Secretaria de Pesquisa, dos pareceres 
da Câmara de Inovação, Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu aos 

coordenadores dos Projetos de Pesquisa, divulgação do resultado 
preliminar 

06/11/2017 

5. Encaminhamento de recurso, por parte dos coordenadores dos 
Projetos avaliados, à Secretaria de Pesquisa, por meio de protocolo no 

Setor de Atendimento ao Aluno 
Até 08/11/2017 

6. Análise dos recursos encaminhados pelos coordenadores dos Projetos 
avaliados, pela Câmara de Inovação, Pesquisa e Pós-Graduação Stricto 

Sensu  
Até 14/11/2017 

7. Encaminhamento, pela Secretaria de Pesquisa, dos pareceres 
consubstanciados da Câmara de Inovação, Pesquisa e Pós-Graduação 

Stricto Sensu ao Consun - divulgação do resultado final 
Até 24/11/2017 

8. Entrega do relatório final da pesquisa na Secretaria de Pesquisa Até 31/03/2020 

 

https://www.univates.br/ocs/

