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Retificação 02 (publicada em 20/08/2018)  
 
O Reitor do Universidade do Vale do Taquari - Univates, no uso de suas atribuições legais, 
retifica os itens que seguem, do Edital nº 057/Reitoria/Univates, de 23 de julho de 2018 , 
conforme segue: 
 
1. Da inscrição 
1.1 Período e local de inscrição 
As inscrições serão realizadas no período de 06 a 31 de agosto de 2018 nas dependências                
da UniAGES, no seguinte endereço: 

Rodovia Antônio Martins de Menezes, 270  
Várzea dos Cágados  
Lagarto - SE - CEP 49400-000  
Central de Atendimento aos Alunos  
Telefones: (79) 3635- 9033 e (79) 99945-2796  

 
1.1.1 Dos prazos 

Atividades Prazos 
Período de inscrições 06 de agosto a 31 de agosto de 

2018 

Análise do currículo documentado e avaliação da produção        
textual pela Comissão indicada pelo Conselho do PPGEnsino. 

10 a 14  de setembro de 2018 

Entrevistas individuais com os candidatos 10 a 14  de setembro de 2018 

Divulgação da classificação dos candidatos Até 19 de setembro de 2018 

Matrícula 24 a 26 de setembro de 2018 

Início das aulas  1º de outubro de 2018 

Observação: as datas poderão ser alteradas conforme decisão do Conselho do PPGEnsino. 
 
1.3 Número de vagas 
Esta seleção visa ao preenchimento de até 20 (vinte) vagas, sendo 15 preferencialmente             
destinadas para candidatos com vínculo empregatício com a rede de ensino AGES. 



3. Período da seleção 
3.1 A seleção será realizada no período de 10 a 14 de setembro de 2018 e contemplará as                  
seguintes etapas: 
a) análise do currículo documentado e avaliação da produção textual por Comissão             
indicada pelo Conselho do PPGEnsino; 
b) entrevistas individuais com os candidatos. 
 
 
6. Da divulgação dos resultados finais 
6.1 A classificação dos candidatos será divulgada até dia 19 de setembro de 2018, após               
homologação pelo Conselho do Curso, no site do PPGEnsino         
(www.univates.br/ppgensino/processo-seletivo). 
 
7. Da matrícula 
7.1 O(A) candidato(a) deve informar à Secretaria do Pós-Graduação Stricto Sensu, pelo            
e-mail ppgensino@univates.br, até o dia 26 de setembro de 2018, seu interesse ou não em               
confirmar a matrícula.  
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