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EDITAL 04/2020/PPGDS 

 

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense, UNESC, no uso de suas atribuições, torna pública alteração do Edital 
03/2020/PPGDS, nos seguintes termos:  
 
1. DAS ALTERAÇÕES 
 

1. O item 8 do “DO RESULTADO” do Edital 03/2020/PPGDS, passa a vigorar com a seguintes alterações:  
 
8.1 O resultado preliminar dos(as) candidatos(as) aprovados(as) no processo de seleção estará disponível 
no dia 12 de março de 2020 a partir das 18h, na Secretaria do PPGDS, Bloco da Biblioteca, sala 15 e 
pela internet, no endereço http://www.unesc.net/ppgds 
 
8.2. Do resultado preliminar poderá ser interposto recurso fundamentado ao Programa de 
Desenvolvimento Socioeconômico até às 10h do dia 13/03/2020.  
 
8.3. O resultado final dos(as) candidatos(as) aprovados(as) no processo de seleção estará disponível no 
dia 13 de março de 2020, a partir das 15h, na Secretaria do PPGDS, Bloco da Biblioteca, sala 15 e pela 
internet, no endereço http://www.unesc.net/ppgds 
 
8.4. Após a divulgação do resultado final dos contemplados os candidatos deverão providenciar a 
documentação e informações necessárias para implementação do benefício no sistema da 
plataforma capes. 
 

2.  O item 9 do “DO CRONOGRAMA” do Edital 03/2020/PPGDS, passa a vigorar com a seguintes 
alterações: 
 
9.1. O cronograma do processo seletivo, em todas as suas etapas, terá o seguinte procedimento: 
 

PROCESSO SELETIVO PROSUC/PPGDS – 2020 - CRONOGRAMA 

Prazo para as inscrições 09 a 11 março de 2020 

Publicação do resultado Preliminar 12 de março de 2020 

Prazo Recursal 13 de março de 2020 até às 10h 

Publicação do resultado final 13 de março de 2020 a partir das 15h 

Entrega da documentação para implementação da 
bolsa ou taxa (termo de compromisso e 
comprovante de titularidade conta corrente) 

 16 e 17 de março de 2020 

 
 

Criciúma/SC, 10 de março de 2020. 
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