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PRÓ-REITORIA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

ADENDO AO EDITAL Nº 27/2022 
PROCESSO SELETIVO on-line PARA ALUNOS REGULARES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO, CONHECIMENTO E SOCIEDADE MESTRADO E DOUTORADO 
 

DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 
 

 

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, o 
documento descrito nos itens 4.1.3. h. e 4.2.3. h. do referido edital, deixa de ser obrigatório no ato da inscrição 
e passa a ser obrigatório no ato da matrícula, passando a figurar como item 7.5. c. Assim, o EDITAL Nº27/2022 
passa a ter a seguinte redação: 
 
4 DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

 
4.1 MESTRADO 

 
4.1.3 Documentos anexados, em formato PDF, em arquivos específicos a cada item solicitado na Ficha, 

no ato da inscrição, conforme descrição a seguir: 
 

a) Diploma de Graduação reconhecido pelo MEC/CNE ou CEE ou Certificado de Conclusão do 
Curso emitido pela Instituição contendo a data da colação de grau e validação institucional 
e/ou Diploma de maior titulação do candidato (frente e verso).  

b) Cópia do histórico escolar ou, se o candidato for concluinte de curso de graduação, 
declaração da instituição de ensino informando os dados da conclusão do curso e a data de 
previsão de entrega do diploma; 

c) Link para o Curriculum Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br); 
d) Cópia do RG; 
e) Certidão de nascimento ou casamento; 
f) Comprovante de endereço; 
g) Comprovante de ser servidor público estadual das carreiras da educação (obrigatorio para 

candidatos do Projeto Trilhas do Futuro – Educadores) 
h) Cópia do CPF; e 
i) Foto 3x4 (atualizada);  

 
4.2 DOUTORADO 

 
4.2.3 Documentos anexados, em formato PDF, em arquivos específicos a cada item solicitado na Ficha, 

no ato da inscrição, conforme descrição a seguir: 
 
a) Diploma de Graduação reconhecido pelo MEC/CNE ou CEE ou Certificado de Conclusão do 

Curso emitido pela Instituição contendo a data da colação de grau e validação institucional 
e/ou Diploma de maior titulação do candidato (frente e verso).  

b) Cópia do histórico de maior titulação do candidato; 
c) Link para o Curriculum Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br); 
d) Cópia do RG; 
e) Cópia do CPF;  
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f) Comprovante de endereço; 
g) Comprovante de ser servidor público estadual das carreiras da educação (obrigatorio para 

candidatos do Projeto Trilhas do Futuro – Educadores) 
h) Cópia do CPF; e 
i) Foto 3x4 (atualizada);  
j) Projeto de Pesquisa, de autoria do candidato, com tamanho máximo de 20 (vinte) páginas, 

incluídas as referências, redigido em português, no formato PDF em um único arquivo, 
contendo obrigatoriamente, os seguintes itens na sua estrutura e nesta ordem: 

I. Identificação do candidato(a) 
II. Linha de Pesquisa a qual o candidato pretende se vincular; 
III. Título do Projeto; 
IV. Introdução e justificativa 

a. Apresentação e contextualização do tema de pesquisa; 
b. Revisão de literatura sobre o tema; 
c. Justificativa para realização da pesquisa, relevância acadêmica e/ou social do 

estudo, se houver; contribuições para a Educação e para o campo específico da 
pesquisa proposta; 

V. Objetivos 
a. Apresentação dos objetivos geral e específicos da tese. 

VI. Proposta metodológica 
a. Indicar o enfoque teórico-metodológico que será utilizado; método escolhido; 

campo de pesquisa devidamente descrito; apontar os procedimentos para coleta e 
análise dos dados. 

VII. Cronograma 
a. Apresentar cronograma de execução de projeto (mínimo 30 meses e máximo, 48 

meses). 
VIII. Referências bibliográficas conforme as normas da ABNT vigentes. 

 
7 DA MATRÍCULA: 

 
7.5 Documentos que devem ser enviados por e-mail: 

a) Requerimento de Matrícula para Aluno Regular devidamente preenchido e assinado.  
b) Comprovante de pagamento da matrícula. 
c) Carta de recomendação (via instituição de ensino) (obrigatorio para candidatos do Projeto 

Trilhas do Futuro – Educadores). 
 

 
Os demais itens do edital supracitado permanecem inalterados. 
 

 
Pouso Alegre, 3 de junho de 2022. 

 
 
 
 

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


