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SELEÇÃO PPGJOR/UFSC PARA EDITAL Nº 48/2021 DA FAPESC 

BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO  

  

A Comissão Permanente de Bolsas e a Coordenação do PPGJOR/UFSC tornam público que a 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc) lançou em 1º. de 

dezembro de 2021 o edital de chamada pública Nº 48/2021 – Programa Fapesc de fomento à 

Pós-Graduação em Instituições de Educação Superior do Estado de Santa Catarina. O objetivo 

geral do edital  Nº 48/2021  é fomentar projetos de pesquisa de desenvolvimento científico, 

tecnológico e inovação, por meio de bolsa de mestrado e doutorado acadêmicos e profissionais, 

vinculados às IES/SC públicas e privadas, sem fins lucrativos, que visem a formação de 

recursos humanos para o desenvolvimento do ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação 

– CTI, contribuindo para a solução de problemas da sociedade catarinense e brasileira, 

especificamente atendendo as necessidades do poder público, do setor produtivo e da 

comunidade local. 

Conforme o edital, serão destinadas a cada Programa de Pós-Graduação até 02 (duas) bolsas 

de mestrado e até 02 (duas) bolsas de doutorado.  Assim, para participar desta chamada pública 

da FAPESC, o PPGJOR/UFSC vai realizar uma seleção para a indicação de bolsistas às cotas 

de bolsas que vierem a ser destinadas ao Programa. Seguem abaixo as orientações, discutidas 

e aprovadas pela Comissão Permanente de Bolsas do PPGJOR/UFSC, durante reunião no dia 

03 de dezembro de 2021. 

 

ORIENTAÇÕES: 

Antes de realizar sua inscrição nesta seleção interna do PPGJOR/UFSC, leia com atenção todo 

o  edital FAPESC nº 48/2021, e verifique se seu projeto de pesquisa no Programa de Pós-

Graduação está alinhado com os objetivos do edital e se poderá estabelecer relações com ao 
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menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (por exemplo, 

Igualdade de gênero; Redução das desigualdades; Educação de qualidade; Consumo e 

produção responsáveis; Paz, Justiça e Instituições Eficazes, Fome Zero, Agricultura 

Sustentável, etc ).  Além do alinhamento aos objetivos, atente também aos “critérios para 

seleção dos bolsistas”, à documentação que será exigida para a “implementação da bolsa” e ao 

“Plano de Trabalho do Bolsista” (ANEXO III do edital).  Esses aspectos são fundamentais para 

a seleção e indicação de bolsistas para a chamada pública da FAPESC. 

Dúvidas podem ser esclarecidas através do email: bolsas.ppgjor@contato.ufsc.br  

  

QUEM PODE SE INSCREVER E PARTICIPAR DA SELEÇÃO NO PPGJOR/UFSC: 

Mestrandos(as) e Doutorandos(as) regularmente matriculados(as) no Programa - não bolsistas 

e aqueles(a) que estejam com bolsa em caráter provisório -, que tenham participado e obtido 

classificação no edital anual de bolsas PPGJOR em vigência, estando, portanto, em lista de 

espera para recebimento de bolsa. 

Para se inscrever e participar da seleção é necessário ainda que os(as) interessados(as) 

cumpram todas as demais exigências e normas previstas no edital FAPESC nº 48/2021 da  

FAPESC, bem como na legislação vigente sobre bolsas (Capes e  Resolução 01/2018 do 

PPGJOR). 

  

CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO NO PPGJOR: 

- Classificação obtida no edital anual de bolsas do PPGJOR, respeitando a ordem de prioridade 

nele estabelecida; 

- Adequação do Plano de Trabalho aos objetivos e aos critérios de seleção de bolsistas 

estabelecidos no edital FAPESC nº 48/2021; 

- Cumprimento da legislação vigente sobre bolsas (Capes e Resolução 01/2018 

PPGJOR/UFSC); 

- Declaração assinada, atestando poder cumprir todas as demais exigências e poder apresentar 

todos os documentos requeridos pelo edital FAPESC nº 48/2021 (conferir o item 8 do edital, 

das letras “a” até “k”, e item 9, das letras “b” até “i”), até o prazo estabelecido no Cronograma 

do PPGJOR para a indicação do/a bolsista. 

  

DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO: 

-  Histórico Acadêmico no PPGJOR/UFSC; 
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- Plano de Trabalho conforme modelo do Anexo III do edital FAPESC nº 48/2021; 

- Declaração assinada, atestando poder cumprir todas as demais exigências e poder apresentar 

todos os documentos requeridos pelo edital FAPESC nº 48/2021 (conferir o item 8 do edital, 

das letras “a” até “k” e item 9, das letras “b” até “i”), até o prazo estabelecido no Cronograma 

do PPGJOR para a indicação do/a bolsista.  Os documentos exigidos pela FAPESC para a 

implementação da bolsa estão listados no item 9, incluindo o comprovante de residência em 

Santa Catarina, que será exigido pela Fundação. 

 

CRONOGRAMA NO PPGJOR/UFSC: 

Inscrições: 04/12/2021 a 12/12/ 2021, através do email bolsas.ppgjor@contato.ufsc.br . No 

assunto do e-mail deverá constar: Nome da/o candidata/o_Inscrição Seleção Bolsa FAPESC 

Edital 48/2021. 

Avaliação pela Comissão de Bolsas: 13/12/2021 a 15/12/2021. 

Divulgação do resultado: até 17/12/2021. 

Envio da documentação completa prevista no edital para que a coordenação do PPGJOR 

faça a indicação do/a bolsista selecionado(a): até 18/01/2021. 

 

Florianópolis, 04 de dezembro de 2021 

Comissão Permanente de Bolsas 

Coordenação do PPGJOR/UFSC 
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