
 

 

Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PROPPES) 
Av. Pref. Tuany Toledo, 470 – Fátima I – Pouso Alegre/MG – CEP: 37554-210 

 Fones: (35) 3422-8143 e 3449-2340 

PRÓ-REITORIA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

ADENDO AO EDITAL Nº 23/2022  

PROCESSO SELETIVO on-line PARA SELEÇÃO E ADMISSÃO DE ALUNOS REGULARES AO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE 

(PROCESSO PARA TURMA ESPECIAL DE PROJETO DE COOPERAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES – UNIVÁS/CESAA) 

 
 

A Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da Universidade do Vale do Sapucaí - Univás, no uso de suas 

atribuições legais e em conformidade com o Art. 37 de seu Regulamento, informa aos interessados que os 

itens abaixo do referido edital, que trata das informações preliminares e das vagas, do Processo para Turma 

Especial de Projeto de Cooperação Entre Instituições – Univás/Cesaa, passam a ter a seguinte redação: 

 
 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 Todas as etapas do Processo Seletivo serão realizadas exclusivamente pela internet, sendo de 
responsabilidade exclusiva do candidato as condições de acesso (equipamentos e conexão de 
internet) para efetivação das etapas. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, da 
data de publicação deste edital até o dia 08/08/2022 (término às 23h59min), por meio do site 
https://univas.inscricao.crmeducacional.com/login/22068. A documentação deverá ser enviada no 
ato da inscrição através do Sistema de inscrição. Não serão aceitas documentações encaminhadas 
por e-mail ou por via física (correios, sedex, etc.). A documentação deverá ser DIGITALIZADA em 
formato PDF, legível e sem rasuras, e enviada em arquivos específicos para cada item. Não serão 
aceitos outros formatos de arquivo. 

 
3. DAS VAGAS 

3.1 Serão disponibilizadas até 15 (quinze) vagas para ingresso no Projeto de Cooperação entre 

Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI)-Nível Mestrado, 

distribuídas entre os(as) orientadores(as) descritos no item 4 deste Edital. 

 
Os demais itens do edital supracitado permanecem inalterados. 

 
 

 
Pouso Alegre, 3 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

Profa. Dra. Joelma Pereira de Faria Nogueira 
Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa 
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