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ERRATA EDITAL nº 002/2020  

Dispõe da errata referente ao Edital 002/2020 relativo ao 
Processo Seletivo 2021/1, 7ª Turma, para Ingresso no 
Curso de Mestrado em Desenvolvimento e Sociedade da 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP)  

 

Este documento tem por objetivo retificar o Edital 002/2020, onde:  

 

LÊ-SE: 

1- CRONOGRAMA  

18 de dezembro de 2020 a 17 de 
fevereiro de 2021 

Período de inscrições 

 

LEIA-SE:  

1-  CRONOGRAMA 

18 de dezembro de 2020 a 22 de 
fevereiro de 2021 

Período de inscrições 

 

 

LÊ-SE: 

 
3.2. Período de inscrição 

3.2.1. As inscrições serão realizadas de 18 de dezembro de 2020 a 17 de fevereiro de 
2021. 

 

LEIA-SE:  

3.2.1. As inscrições serão realizadas de 18 de dezembro de 2020 a 22 de fevereiro de 
2021. 

 

LÊ-SE:  
3.3. Procedimentos 
b) Entregar na secretaria do Curso a seguinte documentação:  
● Ficha de inscrição devidamente preenchida; 
 ● Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição;  
● Cópia de documento de identidade, CPF, Título de Eleitor e Documento Militar para os 
homens; ● Curriculum vitae CNPq/Lattes documentado;  
● Anteprojeto de pesquisa, em três vias impressas (3 a 15 páginas). 

 

LEIA-SE:  

 

3.3 Procedimentos  

a) Acessar a página eletrônica https://inscricaomds.uniarp.edu.br:  

● Preencher a Ficha de inscrição;  

● Fazer o upload dos seguintes documentos:  

o Cópia de documento de identidade, CPF, título de eleitor e certificado de 
reservista/Dispensa Militar (para o sexo masculino)  

https://inscricaomds.uniarp.edu.br/


Rua Victor Baptista Adami, 800 – Centro CEP 89.500-000, Caçador, SC, Brasil 
Fone: (49) 3561 6288 E-mail: mestrado@uniarp.edu.br 

Site: https://www.uniarp.edu.br/home/ensino/mestrado/mestrado-academico-em-desenvolvimento-e-sociedade/ 
 

              

 

o Curriculum vitae CNPq/Lattes documentado;  

o Anteprojeto de pesquisa (3 a 6 páginas). O modelo pode ser encontrado em: 
https://www.uniarp.edu.br/home/ensino/mestrado/mestrado-academico-
emdesenvolvimento-e-sociedade/processo-seletivo/ 

 

 

LÊ-SE:  
4- Investimento 

O investimento corresponderá a 36 parcelas de R$ 1.432,53 (hum mil, quatrocentos e 
trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) ou 48 parcelas de R$ 1.074,39 (hum mil 
e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos). 

 

LEIA-SE:  
4- Investimento 

O investimento corresponderá a 36 parcelas de R$ 1.398,00 (hum mil, trezentos e 
noventa e oito reais) ou 48 parcelas de R$ 1.048,43 (hum mil e quarenta e oito reais e 
quarenta e três centavos). 

 

Caçador, 17 de fevereiro de 2021 

 

 

 

 

Prof. Dr. Anderson Antonio M. Martins 

Reitor 
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