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EDITAL 078/PROPEX/2007 
 
 
 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense – UNESC faz saber as alterações no Edital n. 069/Propex/2007 que abriu às 
inscrições para o processo de seleção e admissão de Estrangeiros ao Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Saúde (Stricto Sensu), em nível de Mestrado e Doutorado. 
 
 
1 – DAS ALTERAÇÕES 
 
1.1 Altera a redação e inclui um sub-item no item 3.2, “b”, do Edital n. 069/Propex/2007, que passa 
a ter a seguinte redação: 
 

“[...] 
b) Após o envio da ficha de inscrição, o candidato deverá remeter por meio 
digital ou por fax (55-48-3431-2660), os documentos a seguir mencionados, 
sob a condição de apresentar os originais dos mesmos no momento da 
matrícula, com a devida autenticação consular dos documentos constantes 
nos itens 2 e 3: 
b.1) Passaporte; 
b.2) Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso de Graduação ou 
equivalente; 
b.3) Histórico Escolar do Curso de Graduação ou equivalente; 
b.4) Currículo Vitae; 
b.5) Projeto de Pesquisa. 
b.6) Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros 
(Celpe-Bras, apenas para candidatos não-lusófonos).” 

 
1.2 Altera a redação e inclui um sub-item no item 3.3, “b”, do Edital n. 069/Propex/2007, que passa 
a ter a seguinte redação: 
 

“[...] 
b) Após o envio da ficha de inscrição, o candidato deverá remeter por meio 
digital, ou por fax (55-48-3431-2660), os documentos a seguir mencionados, 
sob a condição de apresentar os originais dos mesmos no momento da 
matrícula, com a devida autenticação consular dos documentos constantes 
nos itens 2 e 3: 
b.1) Passaporte; 
b.2) Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso de Graduação ou 
equivalente; 
b.3) Histórico Escolar do Curso de Graduação ou equivalente; 
b.4) Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso de Mestrado ou 
equivalente; 
b.5) Histórico Escolar do Curso de Mestrado ou equivalente; 
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b.6) Currículo Vitae; 
b.7) Projeto de Pesquisa. 
b.8) Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros 
(Celpe-Bras, apenas para candidatos não-lusófonos).” 

 
 
2 – DOS DEMAIS ITENS 
 
2.1 Os demais itens do Edital n. 069/Propex/2007 permanecem inalterados.  
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