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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
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CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS 
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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS N°001/PPGEAN/2018 

 

A comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação Ecossistemas Agrícolas e Naturais 

(PPGEAN) da Universidade Federal de Santa Catarina, Campus de Curitibanos / Centro de 

Ciências Rurais, no uso de suas atribuições, torna público o edital para processo de inscrição e 

seleção para bolsa de Mestrado: 

 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS  

1.1 A disponibilidade de bolsas para atendimento aos alunos aprovados no processo seletivo de 

2018 do PPGEAN está condicionada à demanda das agências de fomento CAPES e CNPq. 

 

1.2 O número de bolsas, os valores estipulados, e eventuais renovações estão condicionados à 

concessão de quotas pelas agências de fomento CAPES e CNPq.  

 

1.3 O(a) discente candidato(a) à bolsa deve apresentar perfil compatível para atuar nas 

atividades acadêmicas do PPGEAN, em obediência às determinações do Art. 9º da Portaria 

CAPES nº 76/2010. 

 

1.4  O(a) estudante é obrigado(a) a preencher os relatórios exigidos pelas agências de fomento, 

bem como obter desempenho satisfatório nas disciplinas e atividades de pesquisa para fazer jus 

à manutenção da bolsa, conforme a Resolução nº 02/2017/PPGEAN. 

 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

 

2.1 Estarão abertas de 26 de fevereiro a 01 de março de 2018, as inscrições para a seleção de 

bolsistas de Mestrado do PPGEAN. 

 

2.2 Poderão se inscrever no processo de seleção à bolsa de estudos estudantes regularmente 

matriculados no PPGEAN com ingresso no primeiro semestre de 2018 e que não possuam 

vínculos formais de emprego e renda. 

 

2.3 No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar à Secretaria do Programa em 

Curitibanos (SC), os seguintes documentos: 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido disponível no site do PPGEAN 

(http://ppgean.ufsc.br/formularios); 

b) Declaração de que fixará residência no município de Curitibanos-SC, dedicar-se-á 

integralmente ao curso, não acumulará bolsas, não desenvolverá atividades profissionais 

remuneradas e de que não está aposentado. Disponível no site do PPGEAN 

(http://ppgean.ufsc.br/formularios); 

c) Uma via do Currículo modelo Lattes CNPq, http://lattes.cnpq.br/, comprovado e 

organizado conforme Figura 1; 

d) Planilha de pontuação do Currículo Lattes preenchida conforme modelo disponível no site 

do PPGEAN (http://ppgean.ufsc.br/formularios);  

e) Declaração sobre a veracidade das informações, disponível no site do PPGEAN 

(http://ppgean.ufsc.br/formularios). 
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2.4 A análise dos pedidos de inscrição dos candidatos, de caráter eliminatório, será feita pela 

Comissão de Bolsas (Anexo I), sendo observados os documentos exigidos no item 2.3 deste 

edital.  

 

 

3. DAS AVALIAÇÕES 

 

3.1 A avaliação constará da análise do Currículo Lattes documentado, conforme critérios e 

pesos presentes na Planilha de Pontuação (http://ppgean.ufsc.br/formularios).  

 

3.2 O candidato deverá realizar a encadernação do seu Currículo Lattes, com as fotocópias dos 

comprovantes, rigorosamente na sequência disposta no Anexo II (fixando as folhas com 

espiral). É necessário ainda enumerar os itens do Currículo Lattes com seu correspondente 

comprovante (Figura 01). Não enviar nenhum comprovante não encadernado, sem 

correspondência com o Currículo Lattes ou não contabilizado conforme o estipulado no 

item a do tópico 2.3 deste edital. Os candidatos que não cumprirem essa orientação receberão 

nota mínima (0,1) na Análise do Currículo Lattes.  

 

3.3 O próprio candidato deverá realizar o preenchimento de sua pontuação na planilha 

disponível no site do PPGEAN (http://ppgean.ufsc.br/formularios), e a comissão de bolsas irá 

conferir a pontuação com os comprovantes enviados. Para a comprovação de autoria ou 

coautoria de artigos científicos, capítulos de livros e livros, bastará o envio da folha com nome 

dos autores. A comprovação de atividades de iniciação científica deverá ser comprovada com 

documento oficial de instituições de pesquisa, universidades ou órgãos de fomento. A análise do 

Currículo Lattes não requer a autenticação de nenhum dos comprovantes.  

 

3.4 Os candidatos serão ranqueados conforme a nota obtida na análise do Currículo Lattes e a 

distribuição das bolsas seguirá a ordem de classificação do processo de seleção de bolsas.  

3.5 O resultado final da seleção, com a pontuação e ordem de classificação, será divulgado no 

site do PPGEAN (http://ppgean.ufsc.br/). No Anexo II encontra-se o cronograma completo das 

atividades do processo de seleção. 

 

3.6 Recursos contra o resultado final poderão ser interpostos em até 24 horas após a divulgação 

do resultado da seleção. O modelo de recurso deve ser obtido no site do PPGEAN 

(http://ppgean.ufsc.br/formularios), preenchido digitalmente, assinado e enviado por e-mail para 

ppgean@contato.ufsc.br. 

 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1 Os (as) candidatos(as) contemplados com bolsas deverão dirigir-se à secretaria do PPGEAN 

até o dia 12 de março para preenchimento dos formulários de cadastramento de bolsista. Os 

candidatos que não comparecerem até a data estipulada perderão o direito à bolsa, que será 

repassada ao próximo candidato na ordem de classificação.  

 

4.2 A ordem de classificação é válida para o ano de 2018. Na hipótese de bolsas suplementares 

serem adquiridas pelo Programa, a ordem de classificação decorrente deste edital será respeitada 

para a distribuição das bolsas. 

 

4.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção (Anexo I). 
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Curitibanos, 23 de fevereiro de 2018. 

 

 

 
Figura 1. Sequência ilustrativa de como para realizar a encadernação do Currículo Lattes e a 

identificação dos comprovantes.   
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ANEXO I 

COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO 

Prof. Cesar Augusto Marchioro (Presidente) 

Prof. João Batista Tolentino Júnior (Membro titular) 

Prof. Paulo Cesar Poeta Fermino Junior (Membro titular) 

Discente Maria Virgínia D. M. Davissone (Membro titular) 
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ANEXO II 

CRONOGRAMA PREVISTO DE ATIVIDADES DO 

PROCESSO DE SELEÇÃO PPGEAN 2018-1 
 

Data Atividade 

26 de fevereiro a 01 de março 
Divulgação do Edital e inscrição para seleção 

de bolsistas. 

02 a 05 de março  
Análise do Currículo Lattes documentado pela 

Comissão de Bolsas. 

06 de março 
Divulgação do resultado parcial, sem a ordem 

de classificação. 

07 de março Divulgação do resultado final pós-recurso. 

07 a 12 de março 
Entrega dos formulários de cadastramento de 

bolsistas na Secretaria do curso. 
 

 

 

 


