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A Reitora da Universidade do Vale do Taquari - Univates, por meio da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação – Propesq, no uso de suas atribuições, torna pública a
retificação dos itens 1.1.1, 1.1.3, 1.2, 3, 6.1, 7.1 e 7.3 do Edital no 057/Reitoria/Univates,
de 02 de julho de 2021, conforme segue:

1. Da inscrição
1.1 Período de inscrição
1.1.1 As inscrições serão realizadas no período de 05 de julho até as 18h do dia 08 de
outubro de 2021, de forma on-line, pela página www.univates.br/ppgece/processo-seletivo.

1.1.3 A inscrição do candidato somente será homologada com o recebimento da
documentação exigida neste Edital de seleção, a qual deve ser enviada por e-mail para o
endereço eletrônico ppgece@univates.br até as 18h do dia 08 de outubro de 2021.

1.2 Do cronograma

Atividades Prazo

Período de inscrições De 15/09/2021 até as 18h do dia
08/10/2021

Limite para envio por e-mail da documentação exigida Até as 18h de 08/10/2021

Análise do currículo documentado e da produção textual De 18/10/2021 até 29/10/2021

Publicação do cronograma das entrevistas Até 04/11/2021

Entrevistas individuais por videoconferência De 08/11/2021 até 12/11/2021

Divulgação da classificação dos candidatos Até 17/11/2021

Confirmação da matrícula Até 25/11/2021

Prazo-limite para submissão da documentação do fiador Até 25/11/2021

3. Datas da seleção:
a) de 18 de outubro a 29 de outubro de 2021 – análise do currículo documentado e

avaliação da produção textual do(a) candidato(a) pela Comissão indicada pelo
Conselho do Curso;

b) até 04 de novembro de 2021 – publicação do cronograma das entrevistas
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(https://www.univates.br/ppgece/processo-seletivo);
c) de 08 a 12 de novembro de 2021 – entrevistas individuais com os candidatos pela

Comissão indicada pelo Conselho do Curso.

6 Da divulgação dos resultados finais
6.1 A classificação dos candidatos será divulgada, até o dia 17 de novembro de 2021,
após homologação pelo Conselho do Curso, no site
https://www.univates.br/ppgece/processo-seletivo.

7 Da matrícula
7.1 O(A) candidato(a) deve informar à Secretaria do PPGECE, pelo e-mail
ppgece@univates.br, até o dia 25 de novembro de 2021, seu interesse ou não em confirmar
a matrícula e a forma de pagamento, ou seja, à vista ou parcelado.

7.3 Os candidatos brasileiros selecionados que desejam realizar o pagamento do curso de
forma parcelada em 36 vezes (trinta e seis vezes) devem apresentar fiador brasileiro idôneo,
conforme informações disponíveis no site www.univates.br/ppgece/processo-seletivo. Será
enviado, por e-mail, o link de acesso ao sistema no qual o candidato deverá submeter a
documentação do(s) fiador(es). A data-limite para a submissão é 25 de novembro de 2021.

*As demais disposições deste Edital permanecem inalteradas.

Evania Schneider
Reitora da Universidade do Vale

do Taquari - Univates
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