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EDITAL Nº 358/2022 

 
Processo integrado de admissão para o Programa de Pós-
Graduação em Educação – Mestrado em Doutorado – alteração 
do cronograma do processo seletivo para doutorado 

 
 
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Inovação e Extensão, por meio da Diretoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC), torna pública alteração ao Edital n. 287/2022, para o processo de seleção e admissão 
ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Cursos de Mestrado e Doutorado em 
Educação. 
 
1. DAS ALTERAÇÕES 
 
1.1 O item 3 CRONOGRAMA, passa a vigorar com as seguintes alterações:  
 

CRONOGRAMA MESTRADO 

AÇÕES DATAS 

Período de inscrições Da data de publicação do 
edital até às 15h do dia 23 

de setembro de 2022 

Resultado preliminar da homologação 26/09/2022 

Recurso do resultado preliminar da homologação 27/09/2022 

Homologação das inscrições 28/09/2022 

Resultado preliminar dos aprovados na primeira etapa 21/10/2022 

Recurso do resultado preliminar da primeira etapa 24/10/2022 

Divulgação final dos aprovados na primeira etapa 25/10/2022 

Divulgação dos cronogramas de defesas orais  25/10/2022 

Bancas de entrevistas (Mestrado) 31/10/2022 e 18/11/2022 

Divulgação preliminar do resultado final  05/12/2022 

Recurso do resultado preliminar  06/12/2022 

Resultado final 07/12/2022 

 

CRONOGRAMA DOUTORADO 

AÇÕES DATAS 

Período de inscrições Da data de publicação do 
edital até às 15h do dia 23 

de setembro de 2022 

Resultado preliminar da homologação 26/09/2022 

Recurso do resultado preliminar da homologação 27/09/2022 

Homologação das inscrições 28/09/2022 

Resultado preliminar dos aprovados na primeira etapa 29/09/2022 

Recurso do resultado preliminar da primeira etapa 30/09/2022 

Divulgação final dos aprovados na primeira etapa 03/10/2022 

Divulgação dos cronogramas de defesas orais  29/09/2022 

Defesas orais  04/10/2022 e 05/10/2022 

Divulgação preliminar do resultado final  06/10/2022 

Recurso do resultado preliminar  07/10/2022 

Resultado final 10/10/2022 

 



1.2 Os subitens 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.7.4, 5.8.2, 5.8.3 e 5.8.4 do item 5.5 Processo Seletivo do 
DOUTORADO do item 5 “DO PROCESSO DE SELEÇÃO” do Edital Nº 287/2022, passam a 
vigorar com a seguinte alteração: 

 

5.6.2 A listagem preliminar dos candidatos aprovados no processo de seleção estará 
disponível no dia 29 de setembro de 2022, a partir das 15h, cuja relação será 
disponibilizada no endereço eletrônico www.ppge.unesc.net, link “processo seletivo”. 

 
5.6.3 Do resultado preliminar poderá ser interposto recurso fundamentado ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação, no prazo de 01 (um) dia útil, após a publicação do 
resultado, ou seja, na data de 30 de setembro de 2022, exclusivamente via e-mail, 
devendo ser encaminhado para o seguinte endereço seletivoppge@unesc.net 

 
5.6.4 O resultado final dos candidatos aprovados estará disponível no dia 3 de outubro 
de 2022, a partir das 15h, no endereço eletrônico www.ppge.unesc.net, link “processo 
seletivo”. 

 
5.7.4 As defesas orais acontecerão no período de 4 e 5 de outubro de 2022, nos 
horários estabelecidos pelo Programa, a serem divulgados no dia 29 de setembro de 
2022. Não serão permitidas alterações de horário, a não ser por decisão da comissão de 
seleção, comunicada ao candidato com antecedência mínima de 24 horas. 

 
5.8.2 A listagem preliminar dos candidatos aprovados no processo de seleção estará 
disponível no dia 6 de outubro de 2022, a partir das 15h, cuja relação será 
disponibilizada no endereço eletrônico www.ppge.unesc.net, link “processo seletivo”. 

 
5.8.3 Do resultado preliminar poderá ser interposto recurso fundamentado ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação, no prazo de 1 (um) dia útil, após a publicação do 
resultado, ou seja, na data de 7 de outubro de 2022, exclusivamente via e-mail, devendo 
ser encaminhado para o seguinte endereço seletivoppge@unesc.net 

 
5.8.4 O resultado final dos candidatos aprovados estará disponível no dia 10 de outubro 
de 2022, a partir das 15h, no endereço eletrônico www.ppge.unesc.net, link “processo 
seletivo”. 

 
 
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
2.1 - Permanecem inalteradas todas as demais condições estabelecidas no Edital Nº 287/2022. 

 
 

Criciúma/SC, 23 de setembro de 2022.  

 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Luciane Bisognin Ceretta 
Reitora da UNESC 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Vidalcir Ortigara 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação 

 


