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RETIFICAÇÃO Nº 01
(publicada em 19/08/2020)
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 055/Reitoria/Univates, de 24 de julho de 2020 - Processo
seletivo para ingresso no curso de Doutorado em Biotecnologia: projetos de pesquisa
voltados ao enfrentamento à pandemia da Covid-19, que passa a ter a seguinte redação:
1. Inscrições
1.1 Período e taxa
1.1.1 As inscrições serão realizadas no período de 24 de julho a 24 de agosto de 2020, de
forma on-line, pela página www.univates.br/ppgbiotec/processo-seletivo
2.4 Os documentos listados no item 2.1 devem ser encaminhados como anexos de
e-mail para a Secretaria do Programa (ppgbiotec@univates.br) até o dia 24 de agosto
de 2020.
4. Processo seletivo
4.1 A seleção dos candidatos será realizada em quatro etapas, conforme disposto no quadro
a seguir:
1ª etapa (de caráter eliminatório): a homologação da inscrição do candidato somente ocorrerá
com a confirmação do pagamento da taxa de inscrição e o recebimento, até o dia 24 de agosto de
2020, da documentação exigida neste Edital. O candidato será avisado por e-mail sobre a
homologação de sua inscrição.
2ª etapa (de caráter classificatório): análise do Currículo Lattes. Na análise serão considerados
as publicações, experiências profissionais e demais itens, conforme a planilha a ser preenchida e
anexada (disponível em https://www.univates.br/ppgbiotec/processo-seletivo). Esta etapa
corresponderá a 35% (trinta e cinco por cento) da nota final (nota 1).
3ª etapa (de caráter classificatório): elaboração de um texto dissertativo relacionado ao tema e à
linha de pesquisa selecionados pelo candidato. O texto deverá conter o estado da arte em relação
ao tema do projeto a ser desenvolvido pelo candidato, com foco EXCLUSIVO EM PROJETOS
RELACIONADOS À COVID-19, com no máximo 3 (três) páginas, bem como as possíveis
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implicações dos resultados na formação de recursos humanos e na produção científica e
tecnológica. A nota conferida nesta etapa corresponderá a 30% (trinta por cento) da nota final (nota
2).
4ª etapa (de caráter classificatório): entrevistas com os pesquisadores responsáveis pelo projeto,
realizadas nos dias 26 e 27 de agosto de 2020. Esta etapa ocorrerá de forma remota (síncrona –
on-line), e o link da reunião será enviado previamente. A nota conferida nesta etapa corresponderá
a 35% (trinta e cinco por cento) da nota final (nota 3).

6. Divulgação dos resultados finais
6.1 A classificação final dos candidatos será divulgada até o dia 28 de agosto de 2020,
após
homologação
pelo
Conselho
do
Curso,
nos
l inks
https://www.univates.br/institucional/editais e www.univates.br/ppgbiotec.
7. Vagas
7.1 O presente processo de seleção terá 3 bolsas integrais para o nível de Doutorado por
um período de 36 meses, com implementação em setembro de 2020.
*As demais disposições do referido edital permanecem inalteradas.
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