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EDITAL 007/2018/PPGEGC – SELEÇÃO DE BOLSISTAS
O Professor ROBERTO C. S. PACHECO do Departamento de Engenharia do Conhecimento
do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenador do Projeto de
Pesquisa e Extensão, na forma de Atividade de Pesquisa Programada Universidade-Empresa
denominada “Gestão do Conhecimento e Competências Essenciais PPGEGC-UFSC/FPTI”
torna público o presente Edital simplificado para abertura de inscrições, visando à seleção de
alunos para participação no referido projeto. A seleção será realizada com base nos requisitos
e critérios a seguir estabelecidos.
1 - OBJETO
O presente Edital tem por objeto a seleção de acadêmicos do Curso de Pós-Graduação em
Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC, Campus Reitor João David Ferreira Lima,
que receberão bolsa para atuar no Projeto de Pesquisa e Extensão “Gestão do Conhecimento e
Competências Essenciais PPGEGC-UFSC/IPTI”.
2. CRONOGRAMA
Atividade

Data

Local

Lançamento do Edital de
Seleção de Bolsistas

11/07/2018

Site do EGC e Mural do EGC

Período para inscrição

18:00h de 12/07/2018
às 23:59h de 27/07/2018

bolsasappfpti@gmail.com

Agenda de entrevista com
pré-selecionados
Divulgação do resultado

Divulgação em 30/07/2018
06/08/2018

e-mail dos candidatos e Mural
EGC
Site do EGC e Mural do EGC

3 – DA BOLSA E DAS VAGAS
3.1. O número de vagas é de até 2 (duas) bolsas de mestrado e de até 2 (duas) bolsas de
doutorado, condicionado à liberação de recursos pelo órgão financiador.
3.2. Será concedida 1 (uma) bolsa mensal para cada candidato aprovado na seleção, até o limite
de vagas, pelo período de 6 (seis) meses, não podendo ultrapassar o tempo de permanência
como aluno de pós-graduação.
3.3. O valor da bolsa para alunos de mestrado é de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e para alunos
de doutorado é de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
3.4. O pagamento da bolsa é condicionado à disponibilidade financeira de recursos no projeto,
conforme acordo com a organização contratante.
3.5. A coordenação do projeto pode alterar rescindir a concessão da bolsa em caso de não
cumprimento do plano de trabalho do bolsista.

4. DOS REQUISITOS
4.1. Estar regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão
do Conhecimento da UFSC ou no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSC (o
qual também possui docente permanente atuante na equipe de projeto).
4.2. Ter cursado (ou estar cursando) disciplinas de conteúdo relacionado a competências
essenciais e organizacionais, aprendizagem organizacional, métodos e técnicas de revisão
de literatura ou habitats de inovação.
4.3. Ter Índice de Aproveitamento igual ou superior a 8 (oito) conforme registrado no Sistema
Acadêmico de Pós-Graduação (CAPG) da UFSC.
4.4. Saber realizar revisões sistemáticas de literatura em bases de dados científicas e
tecnológicas, bem como fazer buscas estruturadas por cases e experiências na temática do
projeto em revistas de divulgação técnica ou gerencial no segmento de parques
tecnológicos e/ou habitats de inovação.
4.5. Ter domínio da leitura em inglês e interesse em competências essenciais, organizacionais
e individuais.
4.5. Possuir disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para o Projeto.
5. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (OBRIGATÓRIA)
5.1. As inscrições ocorrerão no período de 18:00h de 12/07/2018 às 23:59h de 27/07/2018.
5.2. Para a inscrição no processo seletivo é necessário o envio dos documentos digitalizados
para o e-mail (bolsasappfpti@gmail.com), com o assunto “Inscrição para Seleção Bolsas
APP-UE Competências Essenciais”.
5.3. Documentos necessários para a inscrição:
· Ficha de inscrição (Anexo 1 deste Edital) preenchida e assinada;
· Cópia da Carteira de Identidade
· Cópia do CPF;
· Histórico acadêmico atualizado.
· Currículo Lattes atualizado (informar link no corpo do e-mail de inscrição)
6. DA SELEÇÃO
6.1. Critérios de avaliação: análise do histórico acadêmico (peso 6,0) e entrevista (peso 4,0).
6.2. Data, horário e local das entrevistas: serão comunicados aos candidatos classificados, por
e-mail, em lista aberta e nominal.
7. DOS RESULTADOS
Os resultados serão publicados em 06/08/2018, no Site do EGC, Mural do EGC e Listas de email dos alunos do Programa.
Florianópolis, 11 de julho de 2018.
Roberto C. S. Pacheco
Coordenador do Projeto
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO
(Anexar os documentos exigidos pelo Edital)
Nome completo:__________________________________________________________
Número do RG e órgão expedidor:______________________________________
Número do CPF:____________________________________________________
Número de Matrícula na UFSC: ________________________________________
Curso de Graduação: ________________________________________________
E-mail para contato:_________________________________________________
Telefone para contato:_______________________________________________
Link do currículo Lattes atualizado: ____________________________________
Declaro que:
( ) Estou regularmente matriculado no Programa de _________________________da UFSC
em nível de mestrado ( ) / doutorado ( );
( ) Possuo rendimento acadêmico igual ou superior a 8.0;
( ) Tenho disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para me dedicar ao Projeto.
( ) Sei realizar revisões sistemáticas de literatura, tenho domínio da leitura em inglês e interesse
em competências essenciais, organizacionais e individuais.
( ) Tenho autorização de meu/minha orientador(a) para atuar neste projeto.
Declaro que li o Edital e estou ciente de que minha inscrição só será completa com o envio
deste formulário preenchido e dos documentos exigidos, e que sou responsável por checar a
convocação para a entrevista e comparecer.
Nome (Digitado):
Data: ____/____/_____

