
  
 

 

Direção Geral 

 

 
E D I T A L  D G / F A E D  N o 2 5 / 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 o 

disposto no Regimento Geral da Pós-Graduação da UDESC, 

baixa o presente edital: 

 

 

 

 

1. FINALIDADE  

Estabelecer o período de inscrições de interessados e critérios para a seleção de bolsistas do 

Programa de Pós-Graduação em Educação — PPGE,  Curso de Mestrado e Doutorado, para 

complementar a Chamada 004/2017. 

 

2. INSCRIÇÕES 

As inscrições estarão abertas a todos os discentes regulares do PPGE e poderão ser feitas nos 

dias 4 A 7 DE AGOSTO DE 2017 mediante ofício impresso e endereçado à Coordenação do 

PPGE, das 14 às 18 horas, manifestando interesse em receber bolsa, comprometendo-se a 

entregar em tempo hábil toda documentação necessária para implementação da bolsa que lhe 

for atribuída,  indicando o link para o currículo da plataforma Lattes que deverá estar 

atualizado informando que é aluno do PPGE. Anexo a esse ofício, o interessado deve 

apresentar comprovação do Currículo Lattes dos anos últimos três anos (2015, 2016 e 2017).  

 

Obs.: Na impossibilidade de entregar o ofício impresso na Coordenação do PPGE, enviar até as 

18 horas do dia 7 de agosto ofício assinado digitalizado em formato PDF para o correio 

eletrônico da Coordenação do PPGE: ppge.udesc@gmail.com. A comprovação do Curriculo 

Lattes pode ser entregue por meio de outra pessoa em envelope que identifique a inscrição 

nesse edital até a data máxima da inscrição, respeitado o horário de 18 horas.  

Casos não previstos serão resolvidos pela Coordenação do PPGE. 
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3. EXIGÊNCIAS E OBRIGAÇÕES DOS BOLSISTAS 

Para concessão de bolsa de estudos exigir-se-á do pós-graduando, além de outras que sejam 

atribuídas pela agência de fomento: 

I – quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem 

percepção de vencimentos, A PARTIR DE 01/08/2017, para agências que assim 

determinem; 

II - dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação; 

III - comprovar desempenho acadêmico satisfatório; 

IIV - não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do programa de 

Pós-Graduação; 

V - não ser aluno em programa de residência médica; 

VI - fixar residência na cidade onde realiza o curso; 

VII - não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de 

estudos, exceto se autorizado pela agência de fomento. 

 

 

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

A comissão designada pelo Colegiado do Programa analisará as inscrições, procedendo a 

seleção e classificação conforme disposições previstas na normativa 005/2015, do PPGE, 

disponível no site do PPGE: 

(http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/156/norm._005_2015___concessao_de_bols

as.pdf). 

 

 

5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado da seleção e da classificação será divulgado no dia 9 DE AGOSTO DE 2017 na 

página do Programa de Pós-Graduação em Educação (www.faed.udesc.br/ppge). 

 

 

6. RECURSOS 

Dado a exiguidade do tempo, os recursos devem ser dirigidos ao Colegiado do PPGE, que dará 

os devidos encaminhamentos. 

http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/156/norm._005_2015___concessao_de_bolsas.pdf
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/156/norm._005_2015___concessao_de_bolsas.pdf
http://www.faed.udesc.br/ppge


  
 

 

7. IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

Os classificados serão chamados conforme a ordem e na medida em que surgirem bolsas, 

devendo apresentar em tempo hábil os documentos pertinentes à bolsa que lhe foi atribuída. 

Em caso de impedimento no momento da chamada, será chamado o próximo da lista, e assim 

sucessivamente. 

 

CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS PELO COLEGIADO DO PPGE. 

 

 

 
Florianópolis, 10 de agosto de 2017. 

 

Julice Dias 

Diretora Geral FAED/UDESC 


