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A Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da Universidade do Vale do Taquari             
- Univates, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação dos itens 1.1.4,               
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.2, 1.3.1, 2.1, 2.2, 6.3 e 7.4 do Edital no 027/Reitoria/Univates, de 18 de                 
março de 2020 - Abertura de inscrições para o processo de seleção para o Mestrado do                
Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis – PPGSAS, que          
passam a ter a seguinte redação: 
 
1.1.4 A inscrição do(a) candidato(a) somente será homologada com a confirmação do            
pagamento da taxa de inscrição e o envio da documentação exigida neste Edital para o               
e-mail do PPGSAS (ppgsas@univates)  até o dia 30 de abril de 2020. 
 
1.1.5 Revogado tacitamente pelo item 1.1.4. 
 
1.1.6 Revogado tacitamente pelo item 1.1.4. 
 
1.1.7 Revogado tacitamente pelo item 1.1.4. 
 
1.2 Dos prazos estabelecidos para o Edital 
Atividades  Prazos  
Período de inscrições De 16/03/2020 a 30/04/2020 
Limite para envio  da documentação por e-mail Até 30/04/2020 
Publicação do cronograma das entrevistas Até 11/05/2020 
Análise do currículo documentado, avaliação do pré-projeto e        
entrevistas pelas Comissões indicadas pelo Conselho do PPGSAS  

De 11/05/2020 a 21/05/2020 

Divulgação dos selecionados Dia 29/05/2020 
Confirmação da matrícula Até 1º/06/2020 
Prazo-limite para submissão da documentação do fiador Até 02/06/2020 

 
1.3 Documentos necessários 
1.3.1 No ato da inscrição o candidato deve, obrigatoriamente, enviar para o e-mail             
ppgsas@univates.br os documentos a seguir: 

a) ficha de inscrição preenchida – disponível em       

 

mailto:ppgece@univates.br
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https://www.univates.br/ppgsas/processo-seletivo; 
b) uma cópia do Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br), documentado (comprovantes de         

produção referidos no Anexo 1 deste Edital).  
c) fotocópias: do diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação –           

MEC;  
i) do histórico escolar da graduação;  
ii) da carteira de identidade ou de outro documento de identificação civil aceito            

legalmente; 
iii) do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;  
iv) da certidão do estado civil (nascimento ou casamento); 

b) projeto de pesquisa conforme instruções do Anexo 2; 
c) comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor vigente (R$ 100,00). 

 
2. Dos procedimentos da seleção 
2.1 O processo de seleção consta de: 

a) análise do Currículo Lattes de cada candidato(a), de acordo com os critérios e             
valores especificados no Anexo 1 do presente Edital; 

b) avaliação de projeto de pesquisa conforme instruções do Anexo 2; 
c) entrevista por videoconferência com duração mínima de 15 (quinze) minutos com           

banca composta de professores indicados pelo Conselho do Curso. 
 
2.2 Revogado. 
 
6.3 Revogado. 
 
7.4 Os candidatos selecionados, devem apresentar cópia do diploma do curso devidamente            
autenticada no ato da matrícula. 
 
 
*As demais disposições do edital permanecem inalteradas. 
 
 
 

 Maria Madalena Dullius 
Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação 

da Universidade do Vale do Taquari - Univates 
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