
  
 

 

Direção Geral 

 

 
R E T I F I C A Ç Ã O  N o 0 1  |  E D I T A L  D G / F A E D  N o 0 4 / 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 e o disposto na 

Resolução no 001/2017–UDESC/FAED/PPGInfo, baixa o 

presente edital: 

 
 

Onde se lê: 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.2. As inscrições deverão ser feitas no período de 10/03/2017 a 21/03/2017, das 8h às 12h, 

por meio de processo, protocolado na Secretaria do PPGInfo, sala 118, do Centro de Ciências 

Humanas e da Educação (FAED), Av. Madre Benvenuta, no 2007, Bairro Itacorubi, 

Florianópolis/SC, CEP 88035-001. 

 

Leia-se: 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.2. As inscrições deverão ser feitas no período de 10/03/2017 a 21/03/2017, das 9H ÀS 13H, 

por meio de processo, protocolado na Secretaria do PPGInfo, sala 118, do Centro de Ciências 

Humanas e da Educação (FAED), Av. Madre Benvenuta, no 2007, Bairro Itacorubi, 

Florianópolis/SC, CEP 88035-001. 

 

Onde se lê: 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.2.1. No processo deverá constar: 

f) Links para a produção intelectual, quando online, ou anexar a cópia do comprovante quando 

impresso (Art. 5o, alínea “l”, letra “h” da Resolução 001/2017 UDESC/FAED/PPGInfo). 

 

Leia-se: 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.2.1. No processo deverá constar:  

http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/694/criterios_de_credenciamento_e_recredenciamento_de_docentes___ppginfo.pdf
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/694/criterios_de_credenciamento_e_recredenciamento_de_docentes___ppginfo.pdf


  
 

 

f) Links para a produção intelectual, quando online, ou anexar a cópia do comprovante quando 

impresso (Art. 5o, alínea “l”, letra “h” da Resolução 001/2017 UDESC/FAED/PPGInfo). 

 

 

Onde se lê: 

3. DO CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO 

3.2. São critérios para o credenciamento ou recredenciamento para docente permanente: 

a) Integrar o quadro permanente efetivo da UDESC ou, em caráter excepcional, consideradas 

as especificidades da área, enquadrar-se em uma das condições especiais citadas no Art. 1o, 

alínea “I”, letra “e”, da Resolução no 001/2017 UDESC/FAED/PPGInfo. 

 

Leia-se: 

3. DO CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO 

3.2. São critérios para o credenciamento ou recredenciamento para docente permanente: 

a) Integrar o quadro permanente efetivo da UDESC ou, em caráter excepcional, consideradas 

as especificidades da área, enquadrar-se em uma das condições especiais citadas no Art. 1o, 

alínea “I”, letra “e”, da Resolução 001/2017 UDESC/FAED/PPGInfo. 

 

 

Onde se lê: 

3. DO CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO 

3.2. São critérios para o credenciamento ou recredenciamento para docente permanente: 

h) Ter produção intelectual comprovada, considerado o período a ser avaliado conforme item 

3.1, de modo a somar no mínimo 6 (seis) pontos, sendo a pontuação atribuída conforme a 

alínea “I”, letra “h”, do artigo 5o, da Resolução no 001/2017 UDESC/FAED/PPGInfo. 

 

Leia-se: 

3. DO CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO 

3.2. São critérios para o credenciamento ou recredenciamento para docente permanente: 

h) Ter produção intelectual comprovada, considerado o período a ser avaliado conforme item 

3.1, de modo a somar no mínimo 6 (seis) pontos, sendo a pontuação atribuída conforme a 

alínea “I”, letra “h”, do artigo 5o, da Resolução 001/2017 UDESC/FAED/PPGInfo. 

 

 
Onde se lê: 

5. DA AVALIAÇÃO 

5.2. O parecer da Comissão sobre cada processo de credenciamento será emitido com base na 

análise dos documentos anexados, do projeto de pesquisa e do Currículo Lattes, tendo em 

conta as exigências especificadas no Art. 5o da Resolução 001/2017 UDESC/FAED/PPGInfo, 
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bem como nas recomendações e normativas da CAPES, para mestrados profissionais da área 

Comunicação e Informação. 

 

Leia-se: 

5. DA AVALIAÇÃO 

5.2. O parecer da Comissão sobre cada processo de credenciamento será emitido com base na 

análise dos documentos anexados, do projeto de pesquisa e do Currículo Lattes, tendo em 

conta as exigências especificadas no Art. 5o da Resolução 001/2017 UDESC/FAED/PPGInfo, 

bem como nas recomendações e normativas da CAPES, para mestrados profissionais da área 

Comunicação e Informação. 

 

 

Onde se lê: 

5. DA AVALIAÇÃO 

5.3 O parecer da Comissão sobre cada processo de recredenciamento será emitido com base 

na análise dos documentos anexados ao processo e do Currículo Lattes, tendo em conta as 

exigências especificadas no Art. 5o da Resolução 001/2017 UDESC/FAED/PPGInfo, bem como 

nas recomendações e normativas da CAPES, para mestrados profissionais da área 

Comunicação e Informação. A comissão levará em conta também os dados disponibilizados 

pela Coordenação do Programa relativos à avaliação de desempenho do docente no período de 

validade do seu credenciamento, no tocante: 

 

Leia-se: 

5. DA AVALIAÇÃO 

5.3 O parecer da Comissão sobre cada processo de recredenciamento será emitido com base 

na análise dos documentos anexados ao processo e do Currículo Lattes, tendo em conta as 

exigências especificadas no Art. 5o da Resolução 001/2017 UDESC/FAED/PPGInfo, bem como 

nas recomendações e normativas da CAPES, para mestrados profissionais da área 

Comunicação e Informação. A comissão levará em conta também os dados disponibilizados 

pela Coordenação do Programa relativos à avaliação de desempenho do docente no período de 

validade do seu credenciamento, no tocante: 

 

 

Onde se lê: 

5. DA AVALIAÇÃO 

5.6 O docente permanente do Programa que solicitar recredenciamento, mas não apresentar a 

produção intelectual e pontuação mínima exigida no Art. 5o, alínea I, letras “g” e “h” da 

Resolução 001/2017 UDESC/FAED/PPGInfo, concorrerá a vaga de professor colaborador. 

http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/694/resolucao_n__001_2017.pdf
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Leia-se: 

5. DA AVALIAÇÃO 

5.6 O docente permanente do Programa que solicitar recredenciamento, mas não apresentar a 

produção intelectual e pontuação mínima exigida no Art. 5o, alínea I, letras “g” e “h” da 

Resolução 001/2017 UDESC/FAED/PPGInfo, concorrerá a vaga de professor colaborador. 

 

Onde se lê: 

6. DOS RECURSOS 

6.2. Os recursos devem conter exposição de motivos e fundamentação que aponte as 

circunstâncias que os justifique, e deverão ser entregues pessoalmente, das 8h às 12h, na 

Secretaria do PPGInfo da FAED, UDESC, sala 118, ou enviados via SEDEX. Nos dois casos 

devem ser endereçados à Comissão de Credenciamento e Recredenciamento, Programa de 

Pós-Graduação em Gestão da Informação (PPGInfo), Centro de Ciências Humanas e da 

Educação (FAED), Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Avenida Madre 

Benvenuta, 2007, Itacorubi, CEP: 88035-001 Florianópolis/SC. 

 

Leia-se: 

6. DOS RECURSOS 

6.2. Os recursos devem conter exposição de motivos e fundamentação que aponte as 

circunstâncias que os justifique, e deverão ser entregues pessoalmente, das 9H ÀS 13H, na 

Secretaria do PPGInfo da FAED, UDESC, sala 118, ou enviados via SEDEX. Nos dois casos 

devem ser endereçados à Comissão de Credenciamento e Recredenciamento, Programa de 

Pós-Graduação em Gestão da Informação (PPGInfo), Centro de Ciências Humanas e da 

Educação (FAED), Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Avenida Madre 

Benvenuta, 2007, Itacorubi, CEP: 88035-001 Florianópolis/SC. 

 

 

Florianópolis, 10 de março de 2017. 

 

Julice Dias 

Diretora Geral FAED/UDESC 
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