
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – Propesq

Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis – PPGSAS

Edital nº 003/Reitoria/Univates, de 01 de fevereiro de 2022

Abertura de inscrições para o processo de seleção para o Mestrado Profissional do
Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis – PPGSAS

Retificação Nº 01
(publicada em 14/04/2022)

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Vale do Taquari - Univates,
no uso de suas atribuições estatutárias, torna pública a retificação dos itens 1.1.1, 1.1.3, 1.2,
3, 6.1, 7.1 e 7.2 do Edital nº 003/Reitoria/Univates, de 01 de fevereiro de 2022, conforme
segue:

1.1.1 As inscrições serão realizadas no período de 14 de abril a 27 de maio de 2022, de
forma on-line, no link www.univates.br/ppgsas/processoseletivo.

1.1.3 A inscrição do candidato somente será homologada com o recebimento da
documentação exigida neste Edital de seleção, a qual deve ser enviada por e-mail para o
endereço eletrônico ppgsas@univates.br até o dia 27 de maio de 2022.

1.2 Dos prazos estabelecidos para o Edital

Atividades Novos Prazos

Período de inscrições De 14/04/2022 a 27/05/2022

Prazo-limite para entrega da documentação por e-mail Até 27/05/2022

Publicação do cronograma das entrevistas Até 31/05/2022

Análise do currículo documentado, avaliação do pré-projeto
e realização das entrevistas pelas Comissões indicadas pelo
Conselho do PPGSAS

De 01/06/2022 a 03/06/2022

Divulgação do resultado parcial Até 06/06/2022

Prazo para recurso Até 08/06/2022

Divulgação do resultado final Até 10/06/2022

http://www.univates.br/ppgsas/processo
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Confirmação da matrícula De 13/06 a  23/06/2022

Prazo-limite para submissão da documentação do fiador De 13/06 a 23/06/2022

3. Das datas da seleção:
a) até 31 de maio de 2022: publicação do cronograma das entrevistas no site

https://www.univates.br/ppgsas/processo-seletivo;
b) de 01 a 03 de junho de 2022: análise do currículo Lattes e da proposta de pesquisa

por comissões indicadas pelo Conselho;
c) de 01 a 03 de junho de 2022: realização das entrevistas individuais com os

candidatos, preferencialmente nos turnos da manhã e da tarde. O PPGSAS
reserva-se o direito de utilizar outros turnos, caso haja necessidade.

6.1 A classificação final dos candidatos será divulgada, até 10 de junho de 2022, após
homologação pelo Conselho do Curso, nos links https://www.univates.br/institucional/editais
e https://www.univates.br/ppgsas/processo-seletivo.

7.1 O candidato deve informar à Secretaria do PPGSAS, pelo e-mail ppgsas@univates.br,
até o dia 23 de junho de 2022, seu interesse, ou não, em confirmar a matrícula e a forma de
pagamento, ou seja, à vista ou parcelado.

7.2 Os candidatos brasileiros selecionados que desejam realizar o pagamento do curso de
forma parcelada em 36 (trinta e seis) vezes devem apresentar fiador brasileiro idôneo,
conforme informações disponíveis no site www.univates.br/ppgsas/processo-seletivo. Será
enviado, por e-mail, o link de acesso ao sistema no qual o candidato deverá submeter a
documentação do(s) fiador(es). A data-limite para a submissão é 23 de junho de 2022.
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