
 

 
                                                                                                                                        

                                                          
 
 
 
 
 
 
  

 

 
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 público as seguintes alterações no processo de seleção e 
admissão ao Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva – Mestrado Profissional:  

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 – DAS ALTERAÇÕES  
  

1.1 Do subitem 2.1 do “Item 2– ALTERAÇÕES DAS INSCRIÇÕES”  do Edital 420/2020, passa a vigorar com a seguinte 
prorrogação dos prazos . 

 
2.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 19 de fevereiro a 05 de março de 2021, até as 23h59min, 
pelo e-mail: ppgscol@unesc.net  

 
 

1.2 O subitem 2.5 do “Item 2 – O resultado preliminar da homologação”, passa a vigorar com a seguinte prorrogação do 
prazo: 
 
2.5 O resultado preliminar da homologação das inscrições será divulgado no dia 08 de março de 2021 (segunda-
feira), cuja relação será disponibilizada no endereço eletrônico www.unesc.net/ppgscol. 
 

1.3 O subitem 2.5.1 do “Item 2 – Do resultado preliminar”, passa a vigorar com a seguinte prorrogação do prazo: 
 
2.5.1 O resultado preliminar poderá ser interposto recurso fundamentado ao Programa de Pós Graduação em Saúde 
Coletiva, após a publicação do resultado preliminar de homologação, na data de 09 de março de 2021 (terça-feira) 
até as 12h, exclusivamente via e-mail, devendo encaminhamento para o seguinte endereço ppgscol@unesc.net 
 

1.4 O subitem 2.5.3 do “Item 2– O resultado final das inscrições”, passa a vigorar com a seguinte prorrogação do prazo: 
 
2.5.3 O resultado final das inscrições homologadas será divulgado no dia 09 março de 2021 (terça-feira) após as 
15h, cuja relação será disponibilizado no endereço eletrônico www.unesc.net/ppgscol 

 
 

1.5 O subitem 3.3.2 do “Item 3.3 – ENTREVISTA”, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
 
3.3.2 As entrevistas serão previamente agendadas e realizadas no período de 11 de março a 15 de março de 2021, 
será publicado pelo PPGSCol o dia e horário, bem como o link da vídeo conferência (Google Meet) para cada 
candidato(a). Não serão permitidas alterações de dia, local e horário, a não ser por decisão da Comissão de Seleção, 
comunicada ao(a) candidato(a). 
 

  
1.6 O subitem 3.4.2 do “Item 3.4 – DO RESULTADO FINAL”, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 
 

3.4.2 O resultado preliminar dos candidatos aprovados no processo de seleção estará disponivel no dia  17 de março 
de 2021, a partir das 12h,  no endereço eletrônico www.unesc.net/ppgscol 
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1.7 O subitem 3.4.3 do “Item 3.4 – DO RESULTADO FINAL”, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
 

3.4.3 Do resultado preliminar poderá ser interposto recurso fundamentado ao Programa de Pós-graduação em Saúde 
Coletiva após a publicação do resultado,  na data de 17 de março de 2021 ate as 17h, exclusivamente via e-mail, 
devendo encaminhado para o seguinte endereço eletrônico  ppgscol@unesc.net. 

 
1.8 O subitem 3.4.5 do “Item 3.4 – DO RESULTADO FINAL”, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 
 

3.4.5 O resultado final dos candidatos aprovados estará  disponivel no dia 19 de março de 2021 a partir das 15h, 
no endereço eletrônico www.unesc.net/ppgscol 

 
 

1.9 O subitem 6.1 do “Item 6 – DAS MATRÍCULAS E INVESTIMENTOS”, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
 

 

6.1 A matrícula dos candidatos aprovados deverá ser realizada no período de 22 de março a 07 de abril de 2021, 

das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, 

localizada no Bloco S, 1º andar, sala 115, no campus da UNESC. 

  
 

1.10 O “Item 8 – DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES”, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
 

 

Ações Datas 

Período de inscrições  19/02/2021 a 05/03/2021 

Resultado preliminar da homologação 08/03/2021 

Recurso do resultado preliminar da homologação 09/03/2021 

Homologação das inscrições 09/03/2021 

Bancas das entrevistas 11/03 a 15/03/2021 

Divulgação preliminar do resultado final 17/03/2021 

Recurso do resultado preliminar 17/03/2021 

Resultado final 19/03/2021 

Período de matrícula 22/03 a 07/04/2021 
 
 

  
2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
2.1 Permanecem inalterados todas as demais condições estabelecidas nos Editais 292/2020 e 420/2020  

 
 
Criciúma, SC, 19 de fevereiro de 2021 
 
         

  
      Prof.ª Dr.ª Indiana Reynaud Toreti                                             Prof. Dr. Oscar Rubem Klegues Montedo 

 Pró-Reitora Acadêmica    Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação  
       
                                     

                 Prof.ª Dr.ª Cristiane Damiani Tomasi  
                   Coordenadora do Programa de Pós-graduação em  

                 Saúde Coletiva – PPGSCol 
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