
TERMO ADITIVO Nº 001 AO EDITAL Nº 061/REITORIA/2022

A Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da Universidade Comunitária da Região de

Chapecó (Unochapecó), Prof.ª Andréa de Almeida Leite Marocco, no uso das suas atribuições estatutárias,

resolve aditar o Edital Nº 061/REITORIA/2022, em nível de mestrado, nos termos seguintes:

Art. 1º Alterar o caput do subitem 3.1 do Edital acima citado, passando a vigorar a seguinte redação:

3.1 As inscrições serão on line e deverão ser realizadas no período 02 de setembro a 18 de novembro de
2022 [...].

[…]

Art. 2º Alterar o caput dos subitens 4.1, 4.2 e 4.3 do Edital acima citado, passando a vigorar a seguinte

redação:

4.1 A homologação das inscrições será publicada no site da Unochapecó e no link do Programa de

Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Ambientais: www.unochapeco.edu.br/cienciasambientais no dia

23 de novembro de 2022.

4.2 Da homologação das inscrições caberá recurso que deverá ser encaminhado para o e-mail:

posstricto@unochapeco.edu.br, no dia 24 de novembro de 2022, até as 17 horas e 30 minutos.

4.3 Os eventuais recursos serão apreciados e o resultado será publicado no dia 25 de novembro de 2022 a
partir das 16 horas no site da Unochapecó e no link do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Ciências Ambientais: www.unochapeco.edu.br/cienciasambientais 

Art. 3º Alterar o caput dos subitens 5.3.2, 5.4.2, 5.4.7 e 5.4.8 do Edital acima citado, passando a vigorar a

seguinte redação:

[…]

5.3.2 A entrega do Currículo Lattes com o Formulário de Pontuação (Anexo II) com as cópias das

comprovações deverá ser realizada no período de 23 de novembro a 02 de dezembro de 2022, e se dará

por meio do acesso ao formulário disponível no Google Forms, com as orientações a serem fornecidas

quando da homologação das inscrições.

[…]

5.4.2 A proposta de pesquisa deverá ser redigida em fonte Times, tamanho 12, espaçamento 1,5,

contendo no máximo 3 (três) páginas e deve contemplar, de maneira sintetizada: tema, justificativa,

objetivos e metodologia e referências. A entrega da proposta de pesquisa deve ser em pdf, no período de

http://www.unochapeco.edu.br/cienciasambientais
http://www.unochapeco.edu.br/cienciasambientais


23 de novembro a 02 de dezembro de 2022, e se dará por meio do acesso ao formulário disponível no

Google Forms, com as orientações a serem fornecidas quando da homologação das inscrições.

[…]

5.4.7 A apresentação da proposta de pesquisa e entrevista tem previsão de ocorrer entre os dias 12 e
13 de dezembro de 2022 por meio de tecnologia remota (Google Meet).

5.4.8 Os horários individuais da apresentação da proposta de pesquisa e entrevista que será realizada

de forma remota, de acordo com as normas do presente edital, serão publicados, com as devidas

orientações, no dia 07 de dezembro de 2022 no site da Unochapecó e no link do Programa de

Pós-Graduação Stricto Sensu em  Ciências Ambientais: www.unochapeco.edu.br/cienciasambientais 
[…]

Art. 4º Alterar o caput do subitem 8.1 do Edital acima citado, passando a vigorar a seguinte redação:

8.1 Quadro 2. Cronograma do processo seletivo.

Inscrições 02 de setembro a 18 de novembro de 2022

Homologação das inscrições 23 de novembro de 2022

Entrega do Currículo Lattes e Formulário de Pontuação 23 de novembro a 02 de dezembro de 2022

Entrega da Proposta de Pesquisa 23 de novembro a 02 de dezembro de 2022

Divulgação do cronograma de apresentação da proposta
de pesquisa e entrevista

07 de dezembro de 2022

Apresentação da proposta de pesquisa e entrevista 12 e 13 de dezembro de 2022

Divulgação do resultado final do processo seletivo Até 16 de dezembro de 2022

Matrículas dos candidatos aprovados 15 de fevereiro a 03 de março de 2023

 

Art. 5º A matrícula dos candidatos aprovados poderá ser parcelada em até 10 vezes no cartão de crédito.

Art. 6º Os demais itens do Edital Nº 061/REITORIA/2022 permanecem inalterados e em vigor.

Chapecó (SC), 04 de novembro de 2022.
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