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EDITAL DE SELEÇAO DE BOLSISTAS No001/PP(;EAN/2019

A comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação Ecossistemas Agrícolas c Naturais
(PPGEAN) da Universidade Federal de Santa Catarina, Campus de Curitibaiios / Centro de
Ciências Rurais, no uso de suas atiibi.lições, tot'na público o presente edital para processo de
classificação e distribuição de bolsa no período 2020:

l.DASCONDIÇOESGERAIS

1 .1 A disponibilidade para atendimento aos alunos aprovados ilo processo seletivo de 2020 do
PPGEAN está co1ldicioilada à existência de oferta de bolsas ao curso pelas agências (Je fomento.

1 .2 0 número de bolsas, os valores estipulados, e eventuais renovações estão coiiclicionados à
concessão de qtlotas pelas agências de fomento.

1.3 0(a) discente candidato(a) à bolsa deve apresentar perfil compatível para atual nas
atividadcs acadêinicas do PPGEAN, em obediência às determinações do Att. 9' da Portaria
CAPES n' 76/20 1 0.

1 .4 0(a) estudante bolsista será obrigado(a) a prccncllei os relatórios exigidos pelas agências de
fomento, bem como obter desempenho satisfatório nas disciplinas e atividades de pesquisa para
fazer.lus à manutenção da bolsa, conforme a Resolução n' 0 1 //PPGEAN/20 1 9.
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2.1 Estação abertas de 10 a 14 de fevereiro de 2020, as inscrições para o estabelecimento da
listagem classificatória de seleção de l)olsistas de Mestrado do PPGEAN período 2020.

2.2 Poderão participar do pi'ocesso de seleção à bolsa de estudos estudantes regularmente
matriculados no PPGEAN com ingresso elos anos de 2019 e 2020, que não possuam
impedimentos confomle a Resolução n' 0 1//PPGEAN/20 1 9

2.3 0s estudantes com .ingresso em 2020 i)ossuirão sua inscrição automática a partir de sua
matrícula no curso.

Excepcionalmente, em caso de comprovação de publicação posterior a data de eíttrega
do Currículo f)ara processo de seleção (EDITAL DE SELEÇÂO N'001/PPGEAN/2019), o
estudante poderá solicitar a comissão a inclusão clo documento.

2.4 No ato da inscrição, os candidatos com ingresso ei]] 2019 deverão apresentar à Secietatia do
Programa em Curitibanos (SC), os seguintes documentos:

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido disponível no site do PPGEAN
(l] !!p ;/Zppgç . .!4.fbç:.btf:');

b) Declamação de quc dedicar-se-á integralmente ao curso, não acumttlaiá bolsas, não
deseitvolverá atividacles pronissioilais remuneradas e de que não está aposentado. Disponível
no site do PPGEAN(lltli!;Z1li329ça!!:dbç:!!Ü);
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2.5 A análise dos pedidos de inscrição dos candidatos, de caráter eliminatório, será deita pela
Con)issão de Bolsas, sendo observados os documentos exigidos no item 2.4 deste edital.
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3.1 A classificação dos estudantes sela realizada cln 2 grupos, independentes, conforme a turma
de ingresso no programa:

l)ingressantes 2019;

2)ingressantes 2020
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Para a turma quejá está no programa será usado o IA do estudante extraído do CAPG

3.1.2 Ingressantes 2020
Os estudantes serão classificados unicalTlente pela nota do currículo Lattes CNP(l

apresentado no referido processo seletivo (EDITAL DE SELEÇÁO N'001/PPGEAN/201 9).

3.2 0 resultado final cia seleção, com a pontuação e ordem de classificação, será divulgado no
site do PPGEAN (htt!) :/:./ppgçitu:!!1111;:!!d).

3.3 Recursos contra o resu]tado Hina] po(serão ser interpostos em até 24 110ras após a divulgação
do resultado da seleção. O modelo de decurso deve ser obtido no site clo PPGEAN
(11111]..1.//.12p.gç i!).:.y..hç.:..b.Ü), pieenchi(to digitalrnente, assinado e enviado por e-mail para
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4. DAS CONCESSÕES DE BOLSAS VIA ESTE EDITAL

4.1 No presente edital, as 2 (duas) bolsas concedidas ao I'PGEAN pela Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC), através da Chamada Pública n'
05/20 19, serão destinadderaos mestrandos ingressantes no processo seletivo 2020.

4.2 A concessão de outras cotas de bolsas, se disponíveis, seguirá a ordem de classificação dos
estudantes dentro de cada um dos dois grupos definidos neste edital em 3.1.1 e 3.1.2. Os
critérios de distribuição será deHlnido pela comissão de bolsas, objetivando a melhor'ia do
conceito do programa e considerando a quantidade, caiactcrísticas e duração das óbolsas que por
ventura vierem a ser disponibilizadas ao programa.

5.DASDISI'0SIÇOESlrINAIS

5.1 0s (as) candidatos(as), se contemplados com bolsas, deverão dirigir-se à secretaria do
PPGEAN quando convocados para preench.imento 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.

5.2 A ordem de classificação, definida pelos grupos 3.1. 1 e 3. 1.2, é válida para o ano de 2020.
Na llipótese de tlolsds suplementares serem recebidas pelo Programa, a ordem de classificação
decorrente deste edital será respeitada para a distribuição tias bolsas.
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5.3 0s casos omissos saião resolvidos pela Comissão de Seleção

Aprovado na reunião do Colegiada Delegado clo Programa de Pós-graduação em Ecossistemas
Agrícolas e Naturais, realizada em 05 cle Dezembro de 20 1 9

Curitiballos, 06 cle Dezembro cle 2019

Coordenador do PPGEAN
Portaria n' ] 798/20 1 9/G R/l.IFS(

rof. Dr. Ale;andre Siillillski


