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EDITAL 219/2017 – PROPEX 

 

Altera o Edital 194/2017-PROPEX, que abriu inscrições para 
o processo de seleção e admissão no Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico – PPGDS. 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade do Extremo 
Sul Catarinense – UNESC torna pública alteração ao Edital 194/2017 – PROPEX, nos 
seguintes termos: 

1 – DAS ALTERAÇÕES 

1.1 – O subitem 3.1.1  do “Item 3 -  DAS INSCRIÇÕES” do Edital 194/2017 - PROPEX, 
passa a vigorar com a seguintes alterações: 

3.1.1. As inscrições deverão ser realizadas no período 13 de agosto a 09 de 
outubro de 2017, durante o horário de expediente, das 08:30 às 12:00 e das 13:30 
às 17:30 horas, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Socioeconômico, localizada na sala 14, Bloco da Biblioteca, no campus da UNESC, 
telefone: +55 48 3431-2624, alterando-se o disposto no item 3.1.1 do edital. 

1.2 – O subitem 3.1.2 do “Item 3 - DAS INSCRIÇÕES”, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  

3.1.2. Serão aceitas, também, inscrições enviadas pelo correio, desde que a 
postagem dos documentos seja realizada até o último dia previsto para a inscrição – 
que será comprovada pela data do carimbo postal – com aviso de recebimento e na 
modalidade de Sedex ou equivalente internacional (FEDEX, UPS, DHL e outros). Até 
o dia 09 de outubro de 2017, o candidato deverá encaminhar para o endereço de e-
mail: ppgds@unesc.net, mensagem eletrônica contendo seu nome completo e o 
código de registro de postagem, composto por 13 dígitos. Não será aceita por 
qualquer motivo a documentação recebida após o dia 10 de outubro de 2017. O 
envelope, contendo o formulário de inscrição e os demais documentos obrigatórios, 
deve ser endereçado ao: 
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Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico (Processo de 
Seleção PPGDS) 
Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas - UNACSA 
Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC 
Av. Universitária, 1105 
Bairro Universitário 
CEP: 88806-000 
Criciúma - SC – Brasil 

 

1.3 – O Subitem 3.4.1 do item “3.4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES”, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:  
 

3.4.1. A homologação das inscrições ocorrerá no dia 11 de outubro de 2017, cuja 
relação será afixada na Secretaria do PPGDS e também disponibilizada no endereço 
eletrônico www.unesc.net/ppgds, link “processo seletivo”. 

 

1.4 – O subitem 7.1 do “Item 7 -  DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO”, passa a 
vigorar com a seguinte alterações: 

7.1. O cronograma do processo seletivo, em todas as suas etapas, terá o seguinte 
procedimento: 

PROCESSO SELETIVO DO PPGDS – 2017 – CRONOGRAMA 

 

Prazo para as inscrições De 15 de agosto até as 17h30min de 09 
outubro de 2017 

Análise das inscrições De 09 de outubro a 10 de outubro de 2017 

Homologação das inscrições  11 de outubro de 2017 

Publicação das inscrições homologadas Até às 17h30min de 11 de outubro de 
2017 

Entrega na secretaria do PPGDS das 
questões da prova escrita (em envelope 
lacrado) 

16 de outubro de 2017, das 09h00min às 
11h30min. 

Aplicação da prova escrita 16 de outubro de 2017, das 14h00min às 
17h00min. 

Correção da prova escrita De 17 a 24 de outubro de 2017 

Correção da prova escrita por um terceiro 
corretor, quando se fizer necessário 

26 de outubro de 2017 

Publicação do resultado da prova escrita Até às 17h30min de 30 de outubro de 2017 

Análise dos currículos dos alunos que 
auferiram nota 7,00 na prova escrita 

31 de outubro  a 03 de novembro de 2017 

Publicação dos horários das entrevistas 06 de novembro de 2017 

Entrevista 21 a 23 de novembro de 2017 

Homologação da classificação final pelo 
Colegiado 

28 de novembro de 2017 

Publicação da classificação final Até às 17h30min de 28 de novembro de 
2017 

Matrícula 01 a 07 de março 2018 

Início das aulas 12 de março de 2018 
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2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 - Permanecem inalteradas todas as demais condições estabelecidas no Edital nº 
194/2017 – PROPEX. 
 

Criciúma/SC, 29 de setembro de 2017. 

 
 
 

 
 

Prof. Dr. Miguelangelo Gianezini Daniel  
Diretor da Unidade Acadêmica de Ciências 

Sociais Aplicadas-UNACSA 
 

 
 

Profa. Dra. Melissa Watanabe 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento Socioeconômico 
 

 

 
Prof. Dr. Oscar Rubem Klegues Montedo  
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Extensão 
 


