EDITAL 006/PPGEGC/2011
(PUBLICADO EM 12 DE ABRIL 2011)
Abertura de inscrições à seleção de alunos para a COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO
7º WORKSHOP EGC.

1 – Cronograma
Inscrições

12 a 19 de abril de 2011.

Homologação das inscrições

até 02 de maio de 2011.

Divulgação do resultado da seleção

até 06 de maio de 2011.

2 – Vagas
A Comissão poderá ter até 8 alunos na organização, dependendo da experiência e
necessidades a serem determinadas.
3 – Procedimentos de Inscrição
A inscrição deve ser realizada por meio de envio de um pedido de participação na
Comissão Organizadora para o e-mail coordenacao@egc.ufsc.br, com o envio dos
seguintes documentos.


Carta de solicitação de participação, com descrição dos motivos de seu interesse.
Destaques como seus conhecimentos e experiência agregarão valor à
organização do evento.



Currículo Lattes do aluno interessado atualizado e em formato RTF (Rich Text
Format).

4 – Homologação das Inscrições Submetidas
As inscrições serão homologadas em listagem nominal, publicada na página Web do
Programa até o dia 02 de maio de 2011.
5 – Divulgação de Resultados
A divulgação dos resultados da seleção se dará em listagem nominal publicada na página
Web do Programa até o dia 06 de maio de 2011.
6 – Processo de Seleção
A seleção será realizada tomando-se como critérios de prioridade, respectivamente, o
ano da primeira matrícula do interessado:
Mestrado: Ano: 2011 > 2010
Doutorado: Ano: 2011 > 2010 > 2009 > 2008
E sua experiência com a organização de eventos.
7 – Créditos Acadêmicos
A participação na Comissão Organizadora do Workshop EGC conta créditos acadêmicos
para o aluno participante, em regime de avaliação considerado estratégico para o
Programa. Assim, serão considerados até 02 (dois) créditos acadêmicos (conforme
Portarias Nºs. 008/PPGEGC e 012/PPGEGC, de 2005), de acordo com a avaliação da

Coordenação Acadêmica sobre a atuação dos alunos na Comissão Organizadora e sua
contribuição acadêmico - cientifica.
8 – Recursos
Não caberão recursos às decisões da Comissão de Seleção.

Paulo Maurício Selig
Coordenador do PPGEGC

