
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES  
Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação – Propex Programa de 

Pós-Graduação em Ensino – PPGEnsino  
 

Edital nº 076/Reitoria/Univates, de 08 de outubro de 2018  
 

Processo de seleção de candidatos às vagas do Doutorado Interinstitucional - Dinter 
Univates/Faculdade La Salle (Lucas do Rio Verde/MT) do Programa de Pós-Graduação 

em Ensino – PPGEnsino 
 
O Reitor do Universidade do Vale do Taquari - Univates, no uso de suas atribuições legais,                
retifica os itens que seguem, do Edital nº 076/Reitoria/Univates, de 08 de outubro de              
2018, conforme segue: 
 
1. Da inscrição 
1.1 Período e local de inscrição 
As inscrições serão realizadas no período de 16 de outubro a 08 de fevereiro de 2019, na                 
Central de Apoio ao Acadêmico (CAA), bloco 1, piso superior, da Faculdade La Salle,               
situada na Avenida Universitária, nº 1.000 - W, Bairro Bandeirantes, Lucas do Rio Verde -               
MT CEP 78455-000.  
 
1.2 Do cronograma 

Atividades Prazos 
Período de inscrições 16 de outubro a 08 de fevereiro de 

2019 

Prova 11 de fevereiro de 2019 

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

18 a 26  de fevereiro de 2019 

Entrevistas individuais com os candidatos 18 a 26 de fevereiro de 2019 

Divulgação preliminar da classificação dos candidatos Até 26 de fevereiro de 2019 

Prazo para recursos 27 e 28 de fevereiro de 2019 

Divulgação final da classificação dos candidatos 1º de março de 2019 

Matrícula 04 a 06 de março de 2019 

Início das aulas  07 de março de 2019 

Observação: as datas poderão ser alteradas conforme decisão do Conselho do PPGEnsino. 
 
4. Da classificação 
4.1 Estará automaticamente desligado(a) do processo seletivo o(a) candidato(a) que não           



entregar a documentação, conforme estabelecido neste Edital, ou não comparecer a           
qualquer uma das etapas do processo seletivo. 
 
4.2 A classificação preliminar dos candidatos será divulgada até o dia 26/02/2019 no site da               
Instituição receptora http://www.lasalle.edu.br/faculdade/lucas/ e no link do PPGEnsino        
(www.univates.br/ppgensino/processo-seletivo). 
 
4.3 Em caso de empate, para efeito de classificação, dá-se preferência ao(à) candidato(a)             
que:  

a) obteve a nota mais alta na avaliação do Currículo lattes; 
b) publicou maior número de artigos científicos completos em revistas, com Qualis           

vigente igual ou superior a B1 na área de Ensino; 
c) apresentou mais tempo de docência em qualquer nível de ensino;  
d) persistindo o empate, é feito sorteio público, sob responsabilidade do Conselho do            

PPGEnsino. 
 
5. Da divulgação dos resultados finais e matrícula 
5.1 A classificação final dos candidatos será divulgada até o dia 1º de março de 2019, após                 
homologação pelo Conselho do Curso, no site do PPGEnsino         
(http://www.univates.br/ppgensino/processo-seletivo). e no site da Instituição receptora       
http://www.lasalle.edu.br/faculdade/lucas/ 
 
5.2 O(A) candidato(a) que desejar descrição completa de sua pontuação poderá solicitá-la,            
por meio de protocolo, na Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu, no prazo máximo de              
90 (noventa) dias após a divulgação da classificação final. 
 
5.3 Após a divulgação do resultado final, os candidatos não selecionados poderão            
comparecer à Secretaria do PPGEnsino, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, para             
retirada dos documentos entregues no ato da inscrição. Após essa data, a documentação             
será descartada. 
 
6. Da matrícula 
6.1 O(A) candidato(a) deve informar à Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu, pelo            
e-mail ppgensino@univates.br c/c nppge@faculdadelasalle.edu.br, até o dia 04/03/2019 seu         
interesse ou não em confirmar a matrícula. 
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