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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, UNESC torna pública as 
alterações no Edital 195/2021 para a abertura de inscrições para o processo de seleção e admissão discente 
ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) - Turma de Mestrado Interinstitucional ofertado pela 
Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e Faculdade Ieducare (FIED), por meio do convênio 
celebrado entre as mantenedoras Fundação Educacional de Criciúma (FUCRI) e Associação Igreja 
Adventista Missionária (AIAMIS). O PPGE é reconhecido pela CAPES e tem por finalidade a formação de 
profissionais para a docência e para a pesquisa na área de Educação.  
 
 
1 DAS ALTERAÇÕES 
 
1.1 O subitem 1.3 CRONOGRAMA, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

Cronograma 

Período para Inscrição 
 

Da publicação do edital até as 23h59 do dia 30 
de agosto de 2021 

Homologação das inscrições 31 de agosto de 2021 

Prazo para recurso até 24h da divulgação das inscrições 
homologadas 

Divulgação final das inscrições homologadas 2 de setembro de 2021 

Primeira etapa (constante do item 3.2 deste 
Edital) e segunda etapa (do item 3.3 deste Edital) 
concomitantemente 

3 a 8 de setembro de 2021 

Divulgação do resultado final 9 de setembro 

Prazo para recurso até 24h após o resultado 

Período de Matrícula Do resultado Final até o início das aulas 

Previsão de início das aulas 20 de setembro de 2021 

 
1.2 Os subitens 2.2, 2.3.1, 4.3, passam a vigorar com a seguinte alteração: 
 
 

2.2 Da publicação do edital a 30 de agosto de 2021, o Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC receberá as inscrições 
para o processo seletivo de ingresso ao Mestrado Interinstitucional (MINTER) em Educação 
com FIED. O envio do formulário eletrônico devidamente preenchido e dos documentos 



solicitados neste Edital deverá ser finalizado, impreterivelmente, até às 23h59 do dia 30 de 
agosto de 2021, seguindo os procedimentos do item 2.3 deste edital. 
 
2.3.1 A homologação das inscrições ocorrerá no dia 31 de agosto de 2021, cuja relação 
será disponibilizada no endereço eletrônico www.ppge.unesc.net, link "processo seletivo"; 
e no site da FIED. 
 
4.3 A listagem classificatória dos candidatos no processo de seleção estará disponível no 
dia 9 de setembro de 2021, a partir das 15h, no endereço eletrônico www.ppge.unesc.net, 
item “processo seletivo” e no site da FIED (www.fied.edu.br). 

 
1.3. Ao subitem 2.3.3, cuja redação permanece inalterada, fica incluído o subitem 2.3.3.1, com os termos 
seguintes: 
 

2.3.3.1 Após análise dos recursos eventualmente interpostos do resultado da homologação 
das inscrições será divulgada a relação final das inscrições homologadas até o dia 2 de 
setembro de 2021, que será disponibilizada no endereço eletrônico www.ppge.unesc.net, 
link "processo seletivo"; e no site da FIED. 

 
 
 
2 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
2.1 - Permanecem inalteradas todas as demais condições estabelecidas no Edital Nº 195/2021. 

 
 
 
 

Criciúma, 20 de agosto de 2021.  
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