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     EDITAL n. 311 /2021 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO  
ARTIGO 170 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE SANTA CATARINA - PIC 170/2021 

 
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 Formação de Repositório de Planos de Trabalho 
para a concessão de bolsas de pesquisa no Programa de Bolsas Universitárias-UNIEDU. 
 
1 DAS ALTERAÇÕES 
 
1.1 O item 3 “Do cronograma do processo de seleção” do Edital 298/2021, passa a vigorar com a 
redação abaixo: 
      

3 Do cronograma do processo de seleção 
Os docentes deverão se inscrever e submeter seus planos de trabalho em dois momentos, nos 
termos do presente edital, de acordo com o cronograma abaixo: 

 

Ações Data 

Lançamento do edital na página da Unesc (www.unesc.net) 30/09/2021 

Disponibilização on-line, pela PROACAD/Diretoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, do processo seletivo para inscrição dos planos de trabalho 
(https://www.unesc.net/portal/extranet), que deverá obrigatoriamente 
ser preenchido por um professor, impedindo que tenha inscrições 
duplicadas 

04/10/2021 

Encerramento do prazo de inscrições dos planos de trabalho on-line no 
Extranet UNESC 

13/10/2021 

Divulgação preliminar dos planos de trabalho homologados 15/10/2021 

Prazo recursal 18/10/2021 

Divulgação final dos planos de trabalho homologados 19/10/2021 

Envio pela Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação às coordenações dos 
cursos de graduação da alocação dos alunos aos planos de trabalhos 
homologados 

27/10/2021 

Prazo final para as coordenações dos cursos informarem a ratificação da 
alocação dos acadêmicos contemplados nos Planos de Trabalho 
homologados   

05/11/2021 

 
 
1.2 O subitem 8.6 do item 8 “Da inserção dos acadêmicos UNIEDU nos planos homologados” do 
Edital 298/2021, passa a vigorar com a seguinte redação. 
 

8.6 As coordenações dos cursos retornarão, para a Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação, a 
ratificação dos acadêmicos contemplados no UNIEDU nos Planos de Trabalho homologados 
de seus cursos até o dia 05 de novembro de 2021.  
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1.3 O subitem 9.1 do item 9 “Da divulgação dos resultados” do Edital 298/2021, passa a vigorar 
com a seguinte redação. 
 

9.1 A Pró-Reitoria Acadêmica, PROACAD, em conjunto com a Diretoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, divulgará o resultado final dos planos contemplados com bolsistas até dia 10 de 
novembro de 2021.  

 
 
2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
2.1 Permanecem inalterados todas as demais condições estabelecidas no Edital 298/2021. 
 
 
Criciúma, 19 de outubro de 2021. 
 

 
 

Profa. Dra. Indianara Reynaud Toreti 
Pró-Reitora Acadêmica 

 
 

Profa. Dra. Patrícia de Aguiar Amaral 
Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação 


