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UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE - UNESC 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA - PROACAD 

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO (Mestrado) 

 

EDITAL Nº 246/2018 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO E ADMISSÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO (Mestrado) 

 

A Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD), por meio da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, no uso de suas atribuições, torna pública a 
alteração ao Edital 222/2018/PROACAD, PRORROGANDO OS PRAZOS EDITALICIOS NOS 
SEGUINTES TERMOS: 
 

1 – DAS ALTERAÇÕES  

 

1.1 – O subitem 3.1.1 do “Item 3 - DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO”:  As 
inscrições deverão ser realizadas no período de 08 de agosto de 2018 a 16 de 
outubro de 2018, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Direito 
(PPGD), situada na Sala 8 do Bloco P, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às17:30 
horas, telefone 48 3431-4548; e-mail: ppgd@unesc.net. 
 

1.2 O subitem 3.1.2 do “Item 3 - DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO”:  Serão 
aceitas, também, inscrições enviadas pelo correio, desde que a postagem dos 
documentos seja realizada até 08 de outubro de 2018 – 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).  O candidato deverá 
encaminhar para o endereço de e-mail: ppgd@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 11 
de outubro de 2018. O envelope, contendo o formulário de inscrição e os demais 
documentos obrigatórios, deve ser endereçado ao: 
 

Programa de Pós-Graduação em Direito (Processo de Seleção PPGD) 
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”: A 
homologação das inscrições ocorrerá até o dia 17 de outubro de 2018, cuja relação 
será afixada na Secretaria do PPGD e também disponibilizada no endereço 
eletrônico: www.unesc.net/ppgd, link “processo seletivo”. 
 

1.4 O subitem 5.4.6 do “Item 5.4 – DA ENTREVISTA”: As entrevistas acontecerão no 
período de 26 a 28 de novembro de 2018, nos dias, locais e horários estabelecidos 
pelo PPGD. Não serão permitidas alterações de dia, local e horário, a não ser por 
decisão da Comissão de Seleção, comunicada ao(à) candidato(a) com 
antecedência mínima de 24 horas. 
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1.5 O subitem 6.1.6 do “Item 6 – DO RESULTADO FINAL”: Adicionalmente, será 
divulgada lista geral de classificação, cuja ordem de médias finais terá validade para 
fins de: a) segunda chamada das vagas previstas por linha de pesquisa, no caso 
dos(as) selecionados(as) não tenham realizado a sua matrícula; b) ocupação de 
vagas remanescentes que não tenham sido preenchidas naquelas destinadas 
para cada linha de pesquisa. 
 

1.6 O subitem 8.1 do “Item 8 -  DA MATRÍCULA E DA MENSALIDADE”: A matrícula 
dos(as) candidatos(as) aprovados(as) será efetivada no período de 25 a 27 de 
fevereiro de 2019, das 08h30min às 12h e das 13h30min às 17h30min, na 
Secretaria do PPGD, situada no campus da UNESC, mediante o cumprimento das 
exigências do Programa.  

 

 

1.7 O “Item 9 - DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO”:  passa a vigorar com 

a seguinte Prorrogação de Prazo de inscrição e outras disposições: 
 

PROCESSO SELETIVO DO PPGD –2018/2019- CRONOGRAMA 

Prazo para as inscrições De 08 de agosto de 2018 a 16 de 
outubro de 2018. 
Inscrições por correios até 08 de 
outubro de 2018, conforme item 3.1.2 
do edital. 

Análise das inscrições preliminares 16 a 17 de outubro de 2018. 

Homologação das inscrições  Até 17 de outubro de 2018. 

Publicação das inscrições homologadas Até às17h30min de 17 de outubro de 
2018. 

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

22 de outubro de 2018, das 09h00min 
às 11h30min. 

Aplicação da prova escrita 22 de outubro de 2018, das 14h00min 
às 17h00min. 

Correção da prova escrita De 23 a 30 de outubro de 2018. 

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

Até 31 de outubro de 2018. 

Publicação do resultado da prova escrita Até às 17h30minde 05 de novembro 
de 2018. 

Inscrição definitiva e entrega de documentos do 
currículo 

07 a 09 de novembro 

Homologação das inscrições definitivas Até 12 de novembro de 2018. 

Publicação das inscrições definitivas 
homologadas 

Até às 17h30min de 12 de novembro 
de 2018. 

Análise dos currículos dos(as)candidatos(as) 
que auferiram nota 7,00 na prova escrita 

De 13 a 16 de novembro de 2018. 

Análise das propostas de intenção de 
pesquisados(as) candidatos(as) que auferiram 
nota 7,00 na prova escrita 

De 13 a 16 de novembro de 2018. 

Publicação dos horários das entrevistas 19 de novembro de 2018. 

Entrevista De 26 a 28 de novembro de 2018. 

Homologação da classificação final pelo 
Colegiado 

Até 30 de novembro de 2018. 

Publicação do resultado e da classificação final Até às 17h30min de 30 de novembro 
de 2018. 

Pré-matrícula De 10 a 12 de dezembro de 2018. 

Confirmação da matrícula e ajuste das 
disciplinas 

25 a 28 de fevereiro de 2019. 

Início das aulas 04 de março de 2019 
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1.8 O subitem 11.1 do “Item 11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS”:  Ocorrendo a 

desistência do(a) candidato(a) selecionado(a), será chamado a ocupar a   o(a) 

candidato(a) classificado(a) na sequência na linha de pesquisa. 

1.9 O subitem 11.1.1 do “Item 11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS”: Não havendo 

candidato(a) remanescente classificado(a) na linha de pesquisa, será feito o 

remanejamento de candidato(a) da outra linha de pesquisa. 

 

2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

2.1 - Permanecem inalteradas todas as demais condições estabelecidas no Edital nº 222/2018/ 
PROACAD. 

 
Criciúma/SC, 05 de outubro de 2018. 

 
 

 
Profª. Drª. Indianara Reynaud Toreti 

Pró-Reitora Acadêmica 
 
 
 

Prof. Dr. Oscar Rubem Klegues Montedo 
    Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação 
 
 

 
Prof. Dr. Antonio Carlos Wolkmer 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito 
 
 
 

Dra. Fernanda da Silva Lima  
Presidente da Comissão de Seleção 2019 

Mestrado em Direito 


