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O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Vale do Taquari - Univates,
por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – Propesq, no uso de suas
atribuições estatutárias, torna pública a retificação dos itens 1.1.1, 1.3, 2, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.3,
8.4 do Edital no 067/Reitoria/Univates, de 1o de agosto de 2022, conforme segue:

1.1.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 1o de agosto a 11 de novembro
de 2022, de forma on-line, no link www.univates.br/ppgad/processo-seletivo.

1.3 A inscrição do candidato somente será homologada após a confirmação do pagamento
da taxa de inscrição e o recebimento da documentação exigida neste Edital de seleção, a
qual deve ser enviada para o e-mail ppgad@univates.br até o dia 11 de novembro de 2022.

2. Do cronograma
Atividades Prazos

Período de inscrições De 1o/08 a 11/11/2022

Prazo-limite para entrega da documentação por e-mail Até 11/11/2022

Análise dos currículos documentados e dos pré-projetos de tese
pela comissão designada pelo PPGAD De 14 a 17/11/2022

Publicação do cronograma das entrevistas 18/11/2022

Entrevistas dos candidatos De 24 a 25/11/2022

Divulgação da classificação parcial dos candidatos Até 29/11/2022

Recurso Até 30/11/2022

Divulgação da classificação final dos candidatos 02/12/2022
Confirmação da matrícula 08/12/2022

Início das aulas Janeiro/2023 – aulas no regime
intensivo
Março/2023 – aulas no regime
regular
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8. Da divulgação dos resultados e matrícula
8.1 A divulgação da classificação parcial dos candidatos será realizada até o dia 29 de
novembro de 2022, no site da Univates (https://www.univates.br/institucional/editais) e na
página do PPGAD (http://www.univates.br/ppgad/processo-seletivo), com a publicação de
lista contendo o nome e a respectiva classificação de cada candidato.

8.2 O candidato que desejar revisão de sua pontuação poderá solicitá-la, por meio de
protocolo, na Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu e Pesquisa, até o dia 30 de
novembro de 2022.

8.2.1 O recurso será avaliado pelo Conselho do PPGAD, em única e última instância, até o
dia 01 de dezembro de 2022.

8.3 A divulgação do resultado final do processo seletivo será realizada até o dia 02 de
dezembro de 2022, no site da Univates (https://www.univates.br/institucional/editais) e na
página do PPGAD (http://www.univates.br/ppgad/processo-seletivo), com a publicação de
lista contendo o nome e a respectiva classificação de cada candidato.

8.4 O candidato deve informar à Secretaria do PPGAD, pelo e-mail ppgad@univates.br, até
o dia 08 de dezembro de 2022, seu interesse, ou não, em confirmar a matrícula, a forma de
pagamento, ou seja, à vista ou parcelado, e o regime de preferência, ou seja, intensivo ou
regular.

Carlos Cândido da Silva Cyrne
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