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SELEÇÃO DE 

TURMA 2015 

 

A Coordenação do Programa de Pós

Socioambiental (PPGPlan) informa que estã

curso de Mestrado Profissional,
PROMOP Nº 01/2015, para preenchimento de 

 

1) As inscrições deverão ser realizadas 

de Ensino de Pós-Graduação

http://www.faed.udesc.br/?id=180

2) Para efetuar a inscrição, os candidatos deverão apresentar a seguinte documentação:

a. Ficha de inscrição devidamente preenchida

b. Plano de Atividades do Monitor (Formulário B);

c. Currículo Lattes completo

3) Para o download dos formulários

4) Serão selecionados até 

01/2015. 

5) O critério de seleção será o seguinte

• Ordem de classificação

2015, regido pelo Edital DG/FAED Nº 012/2015.

6) O resultado será divulgado no dia 

7) Aos selecionados: 

a. Deverão encerrar qualquer 

agosto de 2015 (a existência de vínculo

de recebimento de bolsa PRPOMOP, acarretará na perda desta)

b. Deverão entregar na secretaria de pós

de atendimento) 

secretaria para preenchimento);

c. A bolsa PROMOP caracteriza 12 horas/semanais de dedicação ao PPGPlan.

 

 

Florianópolis, 

Presidente da Comissão de Seleção de Bolsistas PROMOP/PPGPlan
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SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA VAGAS 
PROMOP/UDESC 

EDITAL - PROMOP Nº 01/2015 

 

TURMA 2015 – MESTRADO - PPGPLAN 

Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e 

informa que estão abertas, para discentes regulares da turma 
, as inscrições para seleção de bolsistas PROMOP

, para preenchimento de 2 vagas com vigência de 01/09

As inscrições deverão ser realizadas no dia 28 de agosto de 2015 diretamente na Secretaria 

Graduação do PPGPlan (sala 34/FAED. Horário de atendimento: 

http://www.faed.udesc.br/?id=180). 

efetuar a inscrição, os candidatos deverão apresentar a seguinte documentação:

Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (Formulário A);

Plano de Atividades do Monitor (Formulário B); 

completo, atualizado a partir de junho de 201

s formulários, acessar o site http://www.udesc.br/?id=807

Serão selecionados até 2 (dois) bolsistas, referentes às vagas do 

O critério de seleção será o seguinte:  

Ordem de classificação no processo seletivo de alunos regulares

regido pelo Edital DG/FAED Nº 012/2015. 

O resultado será divulgado no dia 31/08/2015. 

Deverão encerrar qualquer outro vínculo institucional, mesmo que

(a existência de vínculo extra, a qualquer tempo durante o período 

de recebimento de bolsa PRPOMOP, acarretará na perda desta)

Deverão entregar na secretaria de pós-graduação do PPGPlan (atenção aos horários 

de atendimento) no dia 01/09/2015, o Termo de Compromisso (será enviado pela

secretaria para preenchimento); 

A bolsa PROMOP caracteriza 12 horas/semanais de dedicação ao PPGPlan.

Florianópolis, 24 de agosto de 2015. 

 

 
__________________________ 

Francisco Henrique de Oliveira 
Coordenador do PPGPlan 

Presidente da Comissão de Seleção de Bolsistas PROMOP/PPGPlan
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BOLSISTAS PARA VAGAS  

torial e Desenvolvimento 

regulares da turma 2015 do 
as inscrições para seleção de bolsistas PROMOP, conforme Edital 

9/2015 a 31/07/2016: 

diretamente na Secretaria 

. Horário de atendimento: 

efetuar a inscrição, os candidatos deverão apresentar a seguinte documentação: 

(Formulário A); 

015. 

http://www.udesc.br/?id=807. 

do Edital PROMOP Nº 

no processo seletivo de alunos regulares, Mestrado - Turma 

, mesmo que voluntário, em 

qualquer tempo durante o período 

de recebimento de bolsa PRPOMOP, acarretará na perda desta); 

graduação do PPGPlan (atenção aos horários 

no dia 01/09/2015, o Termo de Compromisso (será enviado pela 

A bolsa PROMOP caracteriza 12 horas/semanais de dedicação ao PPGPlan. 

Presidente da Comissão de Seleção de Bolsistas PROMOP/PPGPlan 


