
 
 

 
CHAMADA TEMÁTICA ESPECIAL: PALAVRAS E OLHARES DE UMA PANDEMIA  

 

 

 
                                                                                                                                        

EDITAL n. 270/2022 
 
Altera o edital n. 185/2022 que dispõe sobre a chamada temática 
“PALAVRAS E OLHARES DE UMA PANDEMIA” celebrada entre o 
Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva (PPGSCol) da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) em parceria com 
EdiUNESC e editora da Rede Unida. 

 
A Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD), por meio da Diretoria de Pesquisa e Pós Graduação, da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, no uso de suas atribuições, torna público as 
seguintes alterações na Chamada Temática Especial: Palavras e Olhares de uma Pandemia 
parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, EdiUNESC e Editora da Rede 
Unida.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                    

1. DAS ALTERAÇÕES  
  

1.1 Do subitem 4.1 do “Item 4 – DAS INSCRIÇÕES” do Edital 185/2022, passa a vigorar com a 
seguinte prorrogação dos prazos . 

 
4.1 As inscrições para compor a chamada temática “PALAVRAS E OLHARES DE 
UMA PANDEMIA” serão gratuitas e deverão serem realizadas a partir de 14 de 
maio de 2022, as 00h00, até 05 de setembro de 2022, às 23h59, pelo link 
https://forms.gle/NJg4yVmLWRFuuxYG9  

 
 

1.2 Do item 5 passará a vigorar com a seguinte redação: 
 

5 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 

       5.1 Serão homologadas apenas as inscrições que estejam em conformidade com 
o item 4  desta chamada. 

5.2 A homologação das inscrições será disponibilizada no dia 09 de setembro de 
2022, nos sites do PPGSCol/UNESC. 

5.3 Eventual recurso referente ao resultado preliminar ser interposto 
exclusivamente pelo e-mail ppgscol@unesc.net, no dia, 12 de setembro 2022. 

5.4 É de inteira responsabilidade do (a) candidato(a), solicitar e verificar a 
confirmação de recebimentodo e-mail de recurso, não se responsabilizando o 
PPGSCol e as editoras EdiUNESC e Rede Unida por recurso não recebido por 
fatores de ordem técnica ou organizacional que impossibilitem o recebimento 
dos dados e/ou dos documentos. 

5.5 A decisão dos recursos e a homologação final das inscrições serão 
disponibilizadas no dia 14 de setembro de 2022, nos sites do PPGSCol/UNESC.         

https://forms.gle/NJg4yVmLWRFuuxYG9
mailto:ppgscol@unesc.net


    

 

 

1.3 Os subitens 8.2 e 8.3 do “Item 8 - DA DIVULGAÇÃO DOS TEXTOS E FOTOGRAFIAS SELECIONADAS, 

passarão a vigorar com a seguinte redação: 

8.2 O resultado da seleção dos trabalhos, por modalidade e em ordem 
decrescente das notas obtidas pelos candidatos, será divulgado entre os dias 18 
a 20/10/2022, nos sites do PPGSCol/UNESC e da editora Rede Unida. 

8.3 Eventual recurso referente ao resultado deverá ser interposto 
exclusivamente pelo e-mail ppgscol@unesc.net, no dia 21/10/2022. 
 

 
1.4 Do Item “9 – CRONOGRAMA”, passa a vigorar com a redação abaixo: 

 
9  - CRONOGRAMA 
a) Lançamento do edital: 13/05/2022. 
b) Período de Inscrição: 13/05/2022 a 05/09/2022. 
c) Homologação preliminar das inscrições: 09/09/2022 
d) Prazo de recurso referente a homologação preliminar: 12/09/2022 
e) Homologação final das inscrições: 14/09/2022 
f) Avaliação dos textos e fotos: 15/09/2022 a 14/10/2022. 
g) Divulgação preliminar dos textos e fotografias selecionadas: entre 18 a 

20/10/2022. 
h) Período para interposição de recurso: 21/10/2022 
i) Divulgação final dos textos e fotografias selecionadas: 26/10/2022 
j) Revisão dos trabalhos selecionados: 27/10 a 08/11/2022. 
k) Correção final: 09 a 30/11/2022. 
l) Diagramação: 01/12 a 14/12/2022. 
m) Previsão de lançamento do e-book:  Entre 15/12 a 17/02/2023 

  
 2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
2.1 Permanecem inalterados todas as demais condições estabelecidas no Edital 185/2022.  

 
Criciúma, SC, 04 de agosto de 2022. 
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