
 

 

EDITAL EXTERNO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

(PDPG) FAPERGS/CAPES - PROCESSO SELETIVO – 2021/02 

EDITAL N.º 46/2021 - PROPPEX 

 

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO – ASPEUR, 

mantenedora da Universidade Feevale (Portaria n.º 346, de 10.03.2017, do MEC), com 

sede em Novo Hamburgo, neste Estado, na ERS-239, 2755, Bairro Vila Nova, 93525-075, 

inscrita no CNPJ sob n.º 91.693.531/0001-62, representada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Extensão da Universidade Feevale, TORNA PÚBLICO o Edital Externo 

do Processo Seletivo de cota de bolsa PDPG-FAPERGS/CAPES. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

5 DA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 05 de julho e 15 de julho de 

2021, pela internet, na página www.feevale.br/selecaostricto. 

 

LEIA-SE: 

 

5 DA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 05 de julho e 22 de julho de 

2021, pela internet, na página www.feevale.br/selecaostricto. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

6 DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

[...]  

A divulgação do resultado preliminar da seleção de bolsistas ocorrerá no dia 23 de 

julho de 2021, até as 18h, e será publicada na página dos Programas. 

Será garantido recurso ao candidato, entre os dias 26 e 27 de julho de 2021, 

devendo a justificativa ser enviada para o endereço eletrônico strictosensu@feevale.br. 

http://www.feevale.br/selecaostricto
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A divulgação do resultado final da seleção de bolsistas ocorrerá no dia 28 de julho 

de 2021, até as 18h, e será publicada na página dos Programas. 

 

LEIA-SE: 

 

6 DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

[...]  

A divulgação do resultado preliminar da seleção de bolsistas ocorrerá no dia 28 de 

julho de 2021, após as 18h, e será publicada na página dos Programas. 

Será garantido recurso ao candidato, no dia 29 de julho de 2021, devendo a 

justificativa ser enviada para o endereço eletrônico strictosensu@feevale.br. 

A divulgação do resultado final da seleção de bolsistas ocorrerá no dia 30 de julho 

de 2021, até as 18h, e será publicada na página dos Programas. 

 

 

 

Novo Hamburgo, 12 de julho de 2021. 

 

 

 

Prof. Dr. Fernando Rosado Spilki 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 
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