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Abertura de inscrições para processo de seleção para o 

Doutorado em Biotecnologia 
 

RETIFICAÇÃO 
 

O Reitor da Universidade do Vale do Taquari - Univates, retifica o edital nº              
066/Reitoria/Univates, de 22 de agosto de 2018, acrescentando o que segue: 
 
1. Da Inscrição 
1.1 Período e Local de Inscrição 
1.1.1 As inscrições são realizadas no período de 03 de setembro a 30 de novembro de                
2018, de forma on-line, por meio da página www.univates.br/ppgbiotec/processo-seletivo. 
 
1.1.5 Interessados que não possam comparecer à Univates para efetuar a entrega da             
documentação referida neste edital deverão encaminhá-la para o endereço abaixo via           
Sedex, com postagem até 30 de novembro de 2018.  

Universidade do Vale do Taquari - Univates 
Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu (sala 121 do Prédio 2 - PPGBiotec) 
Rua Avelino Talini, 171 
Bairro Universitário 
95.914-014 - Lajeado – RS 

 
1.1.6 Para sua segurança, solicitamos que o comprovante de envio do Sedex seja             
encaminhado como anexo de e-mail para a secretaria do Programa (ppgbiotec@univates.br)           
até o dia 30 de novembro de 2018. 
 
1.2 Do Cronograma 

Atividade Prazo 
Período de inscrições De 03/09/2018 a 30/11/2018 
Limite para postagem de documentação 30/11/2018 
Publicação do cronograma das entrevistas e da       
apresentação do pré-projeto de tese 

05/12/2018 

Análise do Curriculum Vitae De 05/12/2018 a 06/12/2018 
Apresentação oral do pré-projeto de tese 13/12/2018 
Entrevistas individuais com os candidatos 13/12/2018 
Divulgação da classificação dos candidatos 14/12/2018 
Recurso 21/12/2018 
Prazo limite para entrega da documentação do       
fiador 

15/01/2019 

 

 

http://www.univates.br/ppgbiotec/processo-seletivo


 

3. Das Datas da Seleção 
a) 05 de novembro de 2018: publicação do cronograma das entrevistas e            

apresentação do pré-projeto de tese no site www.univates.br/ppgbiotec; 
b) 05 a 06 de dezembro de 2018: análise do Curriculum Vitae; 
c) 13 de dezembro de 2018: apresentação oral do pré-projeto de tese. Ver             

instruções no Anexo 03; 
d) 13 de dezembro de 2018: realização das entrevistas individuais com os            

candidatos.  
 
6. Da Divulgação dos Resultados Finais 
6.1 A classificação final dos candidatos será divulgada no dia 14 de dezembro de 2018,               
após homologação pelo Conselho do Curso, por meio do link          
https://www.univates.br/institucional/editais e do site do PPGBiotec      
(www.univates.br/ppgbiotec). 
 
6.2 O candidato que desejar descrição completa de sua pontuação poderá solicitá-la, por             
meio de protocolo, na Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu até o dia 19 de dezembro               
de 2018. 
 
6.3 O candidato que desejar revisão de sua pontuação poderá solicitá-la, por meio de              
protocolo, na Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu, até o dia 21 de dezembro de              
2018. O recurso será avaliado pelo Conselho do Programa de Pós-Graduação em            
Biotecnologia, em única e última instância, até o dia 04 de janeiro de 2019. 
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