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Processo de seleção para Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia
– PPGBiotec com bolsa do CNPq
RETIFICAÇÃO No 01
(publicada em 01/07/2022)
O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Vale do Taquari - Univates,
no uso de suas atribuições, torna pública a retificação dos itens 3.1.1, 3.1.5, 3.2 e 8.1 do
Edital no 054/Reitoria/Univates, de 13 de junho de 2022, conforme segue:
3. Da inscrição
3.1 Período e local de inscrição
3.1.1 As inscrições serão realizadas no período de 13 de junho de 2022 a 29 de julho de
2022, de forma on-line, pela página www.univates.br/ppgbiotec/processo-seletivo.
3.1.5 Os documentos listados no item 3.3.1 devem ser encaminhados como anexos de
e-mail para a Secretaria do Programa (ppgbiotec@univates.br) até o dia 29 de julho de
2022.
3.2 Do cronograma
Atividade
Período de inscrições

Prazo
13/06/2022 a 29/07/2022

Limite para envio da documentação por e-mail

29/07/2022

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

01/08/2022

Análise do currículo Lattes
Entrevistas

Até 03/08/2022
04/08/2022

Divulgação final da classificação dos candidatos

Até 05/08/2022

Confirmação de matrícula

Até 09/08/2022

Início da bolsa

Agosto ou setembro

8. Da divulgação dos resultados finais
8.1  A classificação final dos candidatos será divulgada até o dia 05 de agosto de 2022
após
homologação
pelo
Conselho
do
Curso,
no
link
https://www.univates.br/institucional/editais
e
no
site
do
PPGBiotec
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(www.univates.br/ppgbiotec).

Carlos Cândido da Silva Cyrne
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da
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