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RETIFICAÇÃO DO EDITAL PRPPG/ nº 001/2021 - PRPPG/UNITAU 

(concessão de bolsas para alunos ingressantes nos cursos 

de pós-graduação especialização Lato Sensu, da Unitau, no 

ano de 2021, em conformidade com a Deliberação Consad 

032/2020) 

 
 

A professora Doutora Sheila Cavalca Cortelli, Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação 

da Universidade de Taubaté, no uso de suas competências legal e regimental, torna 

pública a retificação do Edital PRPPG 001/2021 para fazer saber que: 

 

 
Onde se lê: 

2.1- A inscrição para a Bolsa Ex-aluno UNITAU, exclusiva aos egressos da Unitau, será 
realizada no site da Unitau, na página do curso escolhido pelo  aluno, no botão 
"INSCRIÇÃO PARA BOLSA EGRESSO UNITAU", no período de 10 a 30 de janeiro, até 
às 23 horas e 59 minutos. Para efetivar a inscrição, o  requisitante deverá responder a 
todas as informações solicitadas 
 
Leia-se: 

2.1- A inscrição para a Bolsa Ex-aluno UNITAU, exclusiva aos egressos da Unitau, será 

realizada no site da Unitau, na página do curso escolhido pelo aluno, no botão 

"INSCRIÇÃO PARA BOLSA EGRESSO UNITAU", no período de 30 de janeiro a 15 de 

fevereiro, até às 23 horas e 59 minutos. Para efetivar a inscrição, o requisitante deverá 

responder a todas as informações solicitadas.  

 
 
 
 

Gabinete da PRPPG, 02 de fevereiro de 2021 
 
 

                                                           
 

Profa. Dra. Sheila Cavalca Cortelli 
Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação 
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