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EDITAL RETIFICATIVO Nº 86/2013 

 

PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS 

CAPES/PROSUP 

 

 A Pró-Reitora Acadêmica da Universidade Católica de Santos - UNISANTOS, no uso de 

suas atribuições estatutárias e regimentais, torna pública a retificação do Edital nº 82/2013, 

datado de 18/06/2013, Processo Seletivo de Alunos para Concessão de Taxas 

CAPES/PROSUP, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, publicado em 

nosso site. 

 

ONDE SE LÊ: 

Seção 05 – Do Calendário do Processo Seletivo 

 

Art. 16 – O processo seletivo dos candidatos às taxas CAPES/PROSUP observará os 

seguintes períodos previstos no calendário: 

1 – Período de inscrições ao processo seletivo: 18 a 29 de junho de 2013 e de 17 a 31 de 

julho de 2013 

2 – Período de análise das candidaturas e atribuição das notas pela Comissão de Bolsas 

CAPES: 21 de agosto de 2013 

3 – Publicação da ordem de classificação dos candidatos: 22 de agosto de 2013;  

4 – Período para a impetração de recursos: 22 a 23 de agosto de 2013; 

5 – Período de julgamento dos recursos: 27 a 28 de agosto de 2013  

6 – Publicação do resultado final do processo seletivo, em caso de impetração de recurso: 29 

de agosto de 2013. 

Em não havendo a impetração de recursos a data da publicação do resultado final do processo 

seletivo é 26 de agosto de 2013. 

 

LEIA-SE: 

Seção 05 – Do Calendário do Processo Seletivo 

 

Art. 16 – O processo seletivo dos candidatos às taxas CAPES/PROSUP observará os 

seguintes períodos previstos no calendário: 
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1 – Período de inscrições ao processo seletivo: 17 a 29 de junho de 2013 e de 17 a 31 de 

julho de 2013 

2 – Período de análise das candidaturas e atribuição das notas pela Comissão de Bolsas 

CAPES: 7 de agosto de 2013 

3 – Publicação da ordem de classificação dos candidatos: 8 de agosto de 2013;  

4 – Período para a impetração de recursos: 9 a 10 de agosto de 2013; 

5 – Período de julgamento dos recursos: 12 de agosto de 2013  

6 – Publicação do resultado final do processo seletivo, em caso de impetração de recurso: 13 

de agosto de 2013. 

Em não havendo a impetração de recursos a data da publicação do resultado final do processo 

seletivo é 09 de agosto de 2013.  

 

As demais disposições do Edital acima citado permanecem inalteradas. 

 

 

Santos, 19 de junho de 2013. 

 

 

 

 

Profª Me. Roseane Marques da Graça Lopes  

Pró-Reitora Acadêmica 

                    


