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O Reitor da Universidade do Vale do Taquari - Univates, por meio da Pró-Reitoria de               
Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação – Propex, no uso de suas atribuições legais, torna             
pública a retificação do Edital nº 043/Reitoria/Univates, de 01 de julho de 2020 - Abertura de                
inscrições para processo de seleção complementar para o Doutorado em Biotecnologia, que            
passa a ter a seguinte redação: 
 
1.1.1 As inscrições serão realizadas no período de 1º de julho a 31 de agosto de 2020, de                  
forma on-line, pela página  www.univates.br/ppgbiotec/processo-seletivo 
 
1.1.5 Os documentos listados no item 1.3.1 devem ser encaminhados como anexos de             
e-mail para a Secretaria do Programa (ppgbiotec@univates.br) até o dia 31 de agosto de              
2020.  
 
1.2 Do cronograma 

Atividade Prazo 

Período de Inscrições 01/07/2020 a 31/08/2020 

Limite para envio da documentação por e-mail  31/08/2020 

Publicação do cronograma de entrevistas no site 
www.univates.br/ppgbiotec 

Até 03/09/2020 

Análise do Currículo Lattes 03/09/2020 a 09/09/2020 

Análise do Pré-Projeto  03/09/2020 a 09/09/2020 

Entrevistas individuais com os candidatos 08 e 09/09/2020 

Divulgação final da classificação dos candidatos Até 11/09/2020 

Confirmação de matrícula Até 15/09/2020 

 
2.1  Para os candidatos brasileiros e estrangeiros serão adotados os seguintes critérios de              
seleção: 

a) análise do currículo de acordo com os critérios e valores especificados no Anexo 1              
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deste Edital; 
b) análise do pré-projeto conforme Anexo 4 deste Edital; 
c) entrevista individual com o candidato que ocorrerá de forma remota (síncrona –            

on-line) com duração de aproximadamente 15 (quinze) minutos com banca composta           
por professores indicados pelo Conselho do Curso. 

 
2.2 Orientações ao candidato:  

a) o cronograma para a entrevista será publicado em nosso site conforme o item 1.2 do               
presente edital; 

b) cuidado com o fuso horário de sua região. As entrevistas são marcadas de acordo com               
o horário oficial de Brasília; 

c) o link da videoconferência será enviado por e-mail individualmente; 
d) é necessário ter conexão com a internet preferencialmente de 3 a 5 Mb; 
e) é obrigatória a utilização de fones de ouvido com microfone; 
f) procure um ambiente silencioso e reservado para a entrevista;  
g) teste os equipamentos com antecedência para não haver imprevistos; 
h) organize o ambiente para que a iluminação de lâmpadas, janelas e portas esteja de              

frente para o seu rosto e não em suas costas. Se o ambiente utilizado for escuro,                
recomenda-se que você ligue uma lâmpada de modo a iluminar seu rosto; 

i) entre na sala online pelo menos com 5 minutos de antecedência do horário marcado; 
j) esclareça sempre suas dúvidas com antecedência, com a Secretaria do PPGBiotec. 

 
3. Da avaliação 
São atribuídas 3 (três) notas, observando-se o especificado a seguir: 

a) a nota 1 (um) equivale à nota final obtida na análise do currículo (peso 5.0). A                
pontuação máxima da planilha de avaliação segue sendo 6,0, porém, após avaliação, a             
nota 1 será atribuída proporcionalmente sobre o peso 5; 

b) a nota 2 (dois) equivale à nota do pré-projeto (peso 3.0); 
c) a nota 3 (três) equivale a nota da entrevista (peso 2,0). 

 
4.2 Para obtenção da classificação final dos candidatos, utiliza-se a soma das três notas,              
observando-se o peso de cada uma delas. 
 
4.4 Em caso de empate, para efeito de classificação, dá-se preferência ao candidato que: 

a) obteve a nota 1 (um) mais alta; 
b) obteve a nota 2 (dois) mais alta; 
c) obteve a nota 3 (três) mais alta; 
d) persistindo o empate, dar-se-á preferência ao candidato que tiver maior idade.  

 
5.1  A classificação final dos candidatos será divulgada até o dia 11 de setembro de 2020,                 
após homologação pelo Conselho do Curso, nos links        
https://www.univates.br/institucional/editais e www.univates.br/ppgbiotec. 
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6.1  O candidato selecionado deve confirmar o seu interesse na vaga à Secretaria de               
Pós-Graduação  Stricto Sensu e Pesquisa,  pelo e-mail ppgbiotec@univates.br, conforme o            
cronograma do item 1.2.  
 
6.1.1 O ingresso no curso ocorrerá nos meses de setembro e outubro. 
 
 
*As demais disposições do edital permanecem inalteradas 
 
 

 Ney José Lazzari 
Reitor da Universidade do Vale do Taquari - 

Univates 

 


