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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 
 

 
 

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 da seleção, resultado, matrículas de candidatos selecionados, 
matrículas de vagas remanescentes; término de matrículas para vagas remanescentes do Programa de 
Pós-graduação em Educação, Conhecimento e Sociedade, passam a ter a seguinte redação: 
 
 
5 DO PROCESSO SELETIVO: 

5.1 DO MESTRADO 
 
5.1.3.2 Entrevista on-line e análise do currículo Lattes: dias 12 e 13 de julho de 2022, das 9h às 
12h, das 14h às 17h e das 19h às 21h. O agendamento e o link de acesso à entrevista serão 
disponibilizados pela secretaria, via e-mail. 
 

5.2 DO DOUTORADO 
5.2.1 Datas da realização: 

Primeira fase: (Eliminatória) 
5.2.1.1 Análise do Projeto de Pesquisa: de 4 a 7 de julho de 2022. 
5.2.1.4 Resultado da Análise do Projeto de Pesquisa:  8 de julho de 2022. 

 
            Segunda fase: (Classificatória) 

5.2.1.5 Entrevista e avaliação do Currículo Lattes: dias 12 e 13 de julho de 2022, das 9h às 
12h, das 14h às 17h e das 19h às 21h. O dia e o horário são estipulados pela secretaria, em 
conformidade com o número de professores entrevistadores disponíveis e candidatos 
inscritos.  

 
 

6 DO RESULTADO: 
6.2 O resultado será divulgado até o dia 22 de julho de 2022, no site 

http://pos.univas.edu.br/ppgeducs/menu/processoSeletivo.asp . 
 

 
7 DA MATRÍCULA: 

 
7.2 Período: de 25 de julho a 1º de agosto de 2022.  

 
7.7 Vagas remanescentes: 

7.2.1 Caso haja vagas remanescentes, a partir do dia 2 de agosto de 2022 será iniciada a 
chamada, por ordem de classificação, dos candidatos em lista de espera. 

http://pos.univas.edu.br/ppgeducs/menu/processoSeletivo.asp
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7.2.2 O preenchimento das vagas remanescentes terminará em 8 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, CONHECIMENTO E SOCIEDADE                                   
(MESTRADO E DOUTORADO) 

 
 CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO E ADMISSÃO  

(2º SEM/2022) 
 

Inscrição De 27 de maio de 2022 a 27 de junho de 2022 

Seleção Mestrado 

Prova escrita on-line: dia 04 de julho de 2022, das 9h às 12h e das 14h às 
17h, conforme escalonamento alfabético, sem possibilidade de alteração 
 
Entrevista on-line e análise do currículo Lattes: dias 12 e 13 de julho de 
2022, das 9h às 12h, das 14h às 17h e das 19h às 21h. O agendamento e o 
link de acesso à entrevista serão disponibilizados pela secretaria, via e-mail. 

Seleção Doutorado 

Primeira fase: (Eliminatória) 
Análise do Projeto de Pesquisa: de 4 a 7 de julho de 2022. 
Avaliação do projeto de pesquisa, de caráter eliminatório, cuja nota 
mínima é de 7,0 pontos.  
Critérios de avaliação: o projeto de pesquisa deve seguir as 
indicações descritas no item 4.2.3. h. 
Resultado da Análise do Projeto de Pesquisa:  8 de julho de 2022. 
 
Segunda fase: (Classificatória) 
Entrevista e avaliação do Currículo Lattes: dias 12 e 13 de julho de 
2022, das 9h às 12h, das 14h às 17h e das 19h às 21h. O dia e o 
horário são estipulados pela secretaria, em conformidade com o 
número de professores entrevistadores disponíveis e candidatos 
inscritos.  
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Mensalidade 

Doutorado: R$2.482,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais)  
Desconto por pontualidade para o Doutorado: O aluno de Doutorado que 
efetuar o pagamento até o dia 5 de cada mês fará jus a um desconto por 
pontualidade; o valor da mensalidade será de R$2.358,00 (Dois mil, 
trezentos e cinquenta e oito reais), trata-se de um desconto não cumulativo 
com qualquer outra espécie de desconto.  
 
Mestrado: R$2.252,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais) 
Desconto por pontualidade para o Mestrado: O aluno de Mestrado que 
efetuar o pagamento até o dia 5 de cada mês fará jus a um desconto por 
pontualidade; o valor da mensalidade será de R$1.980,00 (Um mil, 
novecentos e oitenta reais), trata-se de um desconto não cumulativo com 
qualquer outra espécie de desconto. 

 
Resultado 

 
22 de julho de 2022 

no site https://www.univas.edu.br/  

Matrícula dos candidatos 
selecionados 

25 de julho de 2022 a 1º de agosto de 2022 

Matrícula de vagas remanescentes 
(se houver) 
 
 
 
 
 
 
 

a partir de 2 de agosto de 2022 

Término das matrículas para vagas 
remanescentes (se houver) 

8 de agosto de 2022 

Início das aulas 16 de Agosto de 2022 

 

 
Os demais itens do edital supracitado permanecem inalterados. 

 
 

 
Pouso Alegre, 27 de junho de 2022. 

 
 
 
 
 

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

 

https://www.univas.edu.br/

