
     
 

 

Direção Geral 

 

 
E D I T A L  D G / F A E D  N o 1 7 / 2 0 1 7  

 

A Diretora Geral do Centro de Ciências Humanas e da 

Educação — FAED, da Universidade do Estado de Santa 

Catarina — UDESC, no uso de suas atribuições 

estatutárias e regimentais definidas no Decreto no 4184 

de 06/04/06 e Resolução no 044/07 — CONSUNI, e 

considerando a Resolução no 013/2014 — CONSEPE, 

baixa o presente edital: 

 

 

 

1. FINALIDADE 

Abrir as inscrições e estabelecer as condições de seleção para ingresso como bolsista 

PNPD/CAPES no Programa de Pós-Graduação em Educação — PPGE, do Centro de Ciências 

Humanas e da Educação — FAED da UDESC. 

 

2. ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

DE 03 A 14 DE JULHO DE 2017, estarão abertas as inscrições para UMA VAGA de bolsista 

PNPD/CAPES institucional, vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE). 

As atribuições das atividades dos bolsistas atenderão aos critérios do presente edital e as 

demandas do PPGE. As referidas bolsas são válidas por doze meses, com possibilidade de 

prorrogação (vide duração da bolsa). 

 

3.  EXIGÊNCIAS PARA INSCRIÇÃO  

Os candidatos devem obedecer às seguintes exigências: 

a. possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 

avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em 

instituição estrangeira, este será analisado pelo PPGE; 

b. disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 

currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos 

científicos e tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme 

anexo da Portaria 086/2013 — CAPES; 

c. não ser aposentado ou estar em situação equiparada. 

 

4. DAS MODALIDADES 

4.1. O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 

a. ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem 

vínculo empregatício; 

b. ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 

c. ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de 

ensino superior ou instituições públicas de pesquisa. 



     
 

 

§ 1o O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial 

no exterior no momento da submissão da candidatura. 

§ 2o Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade "a", sem prejuízo de 

suas atividades de docência, após análise e autorização do Programa de Pós-Graduação. 

§ 3o Os candidatos aprovados na modalidade "c" deverão apresentar comprovação de 

afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da 

bolsa. 

§ 4o Os candidatos aprovados na modalidade "c" não poderão realizar o estágio pós-

doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício. 

 

4.2. Para os bolsistas aprovados nas modalidades "a" e "b" do item anterior, o período de 

duração da bolsa será de doze meses, podendo ser renovada anualmente até atingir o 

limite máximo de 60 (sessenta) meses mediante avaliação do supervisor e do colegiado do 

PPGE. Para os candidatos aprovados na modalidade "c", o período máximo de duração da 

bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de renovação. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão efetuadas a partir do envio por e-mail, dos arquivos anexados em 

formato pdf, devidamente identificados com o nome de candidato, para o endereço 

ppge.udesc@gmail.com. 

5.1. Documentos necessários para inscrição: 

a. Ficha de inscrição preenchida conforme ANEXO 1 do presente Edital; 

b. Diploma que comprove título de Doutor, obtido em cursos avaliados pela CAPES e 

reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, 

este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação; 

c. Currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo com 

indicação de publicação de trabalhos científicos de impacto e/ou prêmios de mérito 

acadêmico, conforme anexo III da Portaria n.086/2013 do PNPD/CAPES; 

d. Cópia de uma das produções, em livro, capítulo de livro ou artigos em periódicos, 

consideradas mais significativas pelo/a candidato/a; 

e. Declaração ou documento comprobatório de que não está aposentado ou em 

situação equiparada; 

f. Se estrangeiro residente no exterior, comprovante de endereço residencial no 

exterior no momento da submissão da candidatura; 

g. Se professor substituto, comprovante de seu vínculo institucional; 

h. Se docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituição de 

ensino superior ou instituição pública de pesquisa, declaração comprobatória de que 

irá solicitar afastamento da instituição de origem, por período compatível com o 

prazo de vigência da bolsa; 

i. Plano de trabalho a ser desenvolvido como estágio pós-doutoral, necessariamente 

articulado com uma das linhas do PPGE. O plano de trabalho deverá incluir: 

 Projeto de pesquisa; 

 Previsão da participação do/a candidato/a em um dos laboratórios/Grupos de 

Pesquisa vinculados ao PPGE-UDESC, conforme ANEXO 2 do edital. 

 

mailto:ppge.udesc@gmail.com


     
 

 

5.2. São atividades a serem realizadas pelo candidato aprovado para o estágio de pós- 

doutorado: 

a. Desenvolvimento de projeto de pesquisa próprio vinculado às pesquisas de seu 

supervisor  

b. Publicação de pelo menos um artigo A1/A2/B1 com resultados da pesquisa 

desenvolvida no Programa. Neste artigo deverá constar que a pesquisa foi realizada 

como parte do estágio de pós-doutorado no PPGE/UDESC, financiado pela Capes. 

c. Palestras, aulas em colaboração com os professores do Programa e Atividades 

Programadas Específicas. 

d. Co-orientação de Mestrado e co-orientação de Doutorado.  

e. Atividades de apoio ao grupo de pesquisa a que se vincular. 

 

6. DA SELEÇÃO 

6.1. A avaliação dos/as candidatos/as ficará a cargo da Comissão de Bolsas do Programa. 

6.2. Na avaliação dos/as candidatos/as, a comissão de seleção considerará: 

a. A pertinência e a consistência do plano de trabalho apresentado pelo/a candidato/a 

em relação à área de concentração do PPGE e ao menos a uma das linhas de 

pesquisa do Programa; 

b. A trajetória acadêmica, com base no currículo apresentado; 

c. A articulação temática com o grupo de pesquisa/laboratório escolhido. 

d. Será desclassificado o candidato que não apresentar a totalidade da documentação 

exigida no item 5.1. 

 

7. DO RESULTADO 

O resultado final da seleção será divulgado no sítio eletrônico do PPGE 

(www.faed.udesc.br/ppge) depois das 18 horas do dia 24 DE JULHO DE 2017. 

O candidato deverá apresentar toda a documentação e condições necessárias para a 

implementação da bolsa até o dia 27 DE JULHO DE 2017. 

A inobservância do prazo acima, garante ao Programa o direito de chamada ao seguinte 

candidato classificado na lista de aprovação, se houver. 

O/a candidato/a aprovado/a ficará sujeito/a às normas do PNPD/CAPES (ver: 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes) e Portaria CAPES n.086, de 03 

de julho de 2013, disponível em 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulame

nto_PNPD.pdf), bem como às normas que, no âmbito da UDESC, regem os estágios pós-

doutorais. 

Florianópolis, 28 de junho de 2017. 

 

Julice Dias 

Diretora Geral FAED/UDESC 



     
 

 

ANEXO 1 

EDITAL DG N
O
 17/2017 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA PNPD/CAPES — PPGE 
 

Dados de identificação 

Nome:   

Titulação/área/instituição em que se titulou:   

Endereço residencial:   

  

Telefone:   E-mail:   

Endereço profissional:   

  

 

Modalidade de inscrição 

( ) Brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, 
sem vínculo empregatício; 

( ) Estrangeiro residente no exterior, sem vínculo empregatício; 

( ) Docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituição de 
ensino superior ou instituição pública de pesquisa. 

 

Título do projeto de pesquisa a ser desenvolvido no estágio pós-doutoral: 

  

  

  

Razões da escolha do PPGE/UDESC para o estágio pós-doutoral: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



     
 

 

ANEXO 2 

EDITAL DG N
O
 17/2017 

GRUPOS DE PESQUISA E LABORATÓRIOS 

 

 

 

LABORATÓRIO DE ENSINO DE HISTÓRIA 

 

 

DOCENTES MEMBROS: 

 Cristiane Bereta 

 Maria Teresa Santos Cunha 

 

DESCRIÇÃO 

O Laboratório de Ensino de História objetiva discutir teorias, metodologias e práticas que 

envolvem o ensino de História. Desenvolve atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, sendo integrado por professoras/es do Departamento de História da UDESC, 

professoras/es da Educação Básica Municipal, Estadual e Federal e alunas/os de Graduação 

e Pós-graduação em História da UDESC. 

 

 

 

GRUPO DE PESQUISA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA — EducomFloripa 

 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4152783516992563 

DOCENTES MEMBROS 

 Ademilde Silveira Sartori 

 Fernando Luiz Cardoso 

 

DESCRIÇÃO 

Este grupo de pesquisa tem por campo epistemológico as interfaces entre as áreas de 

Comunicação e Educação e suas relações com a Sociedade. Suas preocupações envolvem 

os processos de construção dos significados, o desenvolvimento de processos 

comunicacionais nas práticas sociais e a integração de tecnologias de informação e 

comunicação na teoria e na prática pedagógica das diferentes modalidades educativas. 

Inclui, portanto, a cidadania e os direitos humanos, a arte, a saúde, a diversidade, a 

sexualidade, o meio-ambiente e a inclusão social e digital, nos quais linguagens, processos 

comunicacionais, teoria e prática pedagógica constituem um campo de ação e pesquisa 

interdisciplinar e interdiscursivo. 

 

 

 

 

 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4152783516992563


     
 

 

 

LUTAS SOCIAIS, TRABALHO E EDUCAÇÃO (LUTE) 

 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8112760204456378 

DOCENTES MEMBROS 

 Mariléia Maria da Silva 

 

DESCRIÇÃO 

Parte-se do pressuposto de que a crise do capital tem implicações no mundo do trabalho, 

na exploração dos recursos naturais e inovações tecnológicas, na formação do trabalhador, 

na sociabilidade e nas diversas formas de expressão da subjetividade. O grupo objetiva 

reunir pesquisas em torno de dois eixos: políticas públicas na interface com as TIC como 

manifestação da reestruturação produtiva, e os movimentos sociais no seu processo, 

complexo e contraditório, de apassivamento nas últimas décadas, resultante da 

reconfiguração do Estado e suas politicas cada vez mais focalizadas e dependentes do 

mercado. Ambas as questões analisadas articuladamente expressam movimentos dialéticos 

de adesão e resistência, determinados, em última instância, pelas relações capital-trabalho, 

considerando a especificidade latinoamericana e brasileira, destacando-se as lutas pela 

terra, pela moradia e pela educação em seus fundamentos científico-tecnológico e sócio-

histórico. 

 

 

 

 

GRUPO DE PESQUISA OBSERVATÓRIO DE PRÁTICAS ESCOLARES 

 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0181762400365144 

DOCENTES MEMBROS 

 Celso João Carminati 

 Geovana Mendonça Lunardi Mendes 

 Vera Lucia Gaspar da Silva 

 Martha Kaschny Borges 

 

DESCRIÇÃO 

Tendo como lócus privilegiado a escola e suas práticas, o Observatório de Práticas 

Escolares, congrega um conjunto de pesquisadores cujas pesquisas intentam apreender as 

diferentes formas de ser escola. Pautados por uma perspectiva epistemológica histórica, 

sociológica e filosófica, o grupo investiga questões vinculadas a História, Historiografia, 

Currículo, políticas educacionais e novas tecnologias, buscando entender as urgências e 

movimentos de inovação presentes na escola contemporânea. O Observatório, através da 

inserção de pesquisadores de diferentes instituições, vincula-se a observatórios de outras 

regiões do país, assim como através de seus pesquisadores, articula-se a projetos nacionais 

e internacionais. Atualmente o Grupo de Pesquisa organiza-se em duas linhas, Cultura 

Material, Currículo e Inovação no Contexto Escolar e Políticas Educacionais e ideias 

pedagógicas nos contextos escolares. 

 

 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8112760204456378
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0181762400365144


     
 

 

 

GRUPO DE PESQUISA PROLINGUAGEM 

AQUISIÇÃO, APRENDIZAGEM E PROCESSAMENTO DA LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7759843159088127 

DOCENTES MEMBROS 

 Dalva Maria Alves Godoy 

 Lourival José Martins Filho 

 

DESCRIÇÃO 

O grupo tem como foco de pesquisa os processos envolvidos na aquisição e aprendizagem 

da linguagem oral e escrita, especialmente no que diz respeito às implicações desses 

processos sobre a alfabetização e o ensino da Língua Portuguesa. Considerando que a 

linguagem oral opera como base e interface para a aprendizagem da linguagem escrita, 

interessa-nos estudar os aspectos linguísticos que contribuem para essa aprendizagem. As 

atividades de pesquisa do Grupo se desdobram em ações de ensino e extensão 

direcionadas à formação inicial e continuada de professores com o objetivo de subsidiar 

teórica e metodologicamente o ensino da Língua Portuguesa nas escolas. 

 

 

GRUPO DE PESQUISA SAÚDE, EDUCAÇÃO, MOVIMENTO & EVOLUÇÃO 

 

 

DOCENTES MEMBROS: 

 Fernando Luiz Cardoso 

 

DESCRIÇÃO 

O grupo inicialmente estruturou-se em torno de três já tradicionais laboratórios de pesquisa 

do Centro de Ciências da Saúde e Esportes da UDESC. A partir de 2017 o Grupo teve uma 

ampliação de seu nome, como também, uma reformulação de seus integrantes. O Grupo 

ficou mais centrado nas atuais linhas de orientação do professor Fernando Luiz Cardoso nos 

Programas de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano e no Programa de Pós-

Graduação em Educação da UDESC. Atualmente o Grupo assume uma base epistemológica 

centrada nas relações entre natureza e cultura com desenhos e métodos de pesquisa  que 

articulam técnicas qualitativas e quantitativas que busquem explicar o movimento humano 

enquanto um comportamento. 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7759843159088127

