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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS

Clarissa Stefani Teixeira, professora do Departamento de Engenharia do Conhecimento, do 
Centro Tecnológico, da Universidade Federal de Santa Catarina coordenadora do Projeto de 
Pesquisa “Definição e implantação de um programa de inovação no âmbito da pasta da 
agricultura  catarinense”,  torna  público  o  presente  edital  simplificado  para  abertura  de 
inscrições, visando à seleção de aluno (a) bolsista 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  de  Graduação  e  de  Pós-
Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Reitor João David Ferreira 
Lima, que receberão bolsa para atuar no Projeto de Pesquisa “Definição e implantação de 
um programa de inovação no âmbito da pasta da agricultura catarinense”.  Mesmo em 
função da paralização das  atividades presenciais  pela  UFSC em virtude do COVID-19,  as 
ações do projeto continuam de maneira remota. 

2. CRONOGRAMA

Atividade Data Local

Lançamento do Edital de 
Seleção de Bolsista

03/05/2021
Site do grupo de pesquisa

via.ufsc.br

Período para inscrição
03/05/2021 

até 23:59h de 05/05/2021
viaconhecimento@gmail.com

Processo seletivo 
(Entrevista)

06/05/2021
Vídeo-chamada no período 

vespertino

Divulgação dos 
resultados

Até o dia 07/05/2021
Site do grupo de pesquisa

via.ufsc.br

3 – DA BOLSA E DAS VAGAS

3.1. O número é de 1 (vaga) vaga e bolsas, condicionado à liberação de recursos pelo órgão  
financiador.

3.2. O valor da bolsa para alunos e quantidade de bolsas segue na tabela abaixo:

Qtd
e

Modalidade da bolsa
Período 

(meses)

Remuneração 
mensal (R$)

1 Aluno de Graduação 7 800,00

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Trindade. CEP: 88040-900 – 
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4. DOS REQUISITOS

4.1. Estar regularmente matriculado em curso de Graduação da UFSC. 

4.2. Atender também aos requisitos a seguir:

Modalidade da 
bolsa

Curso Requisitos Atribuições

Aluno de 
Graduação 

Graduação em 
qualquer área

- estar realizando graduação 
na UFSC;
 -habilidade com ferramentas 
web;
- habilidade em edição de 
planilhas;
- habilidade na redação de 
textos;
- IAA superior a 6,0.

- auxílio nas atividades 
gerais do programa 
como coleta de dados 
primários e secundários
- organização dos 
documentos. 
- acompanhamento no 
desenvolvimento das 
metodologias.

 

4.3. É necessário possuir disponibilidade de 30 (trinta) horas semanais para o Projeto para 
bolsa.

5. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (OBRIGATÓRIA) 

5.1. As inscrições ocorrerão no período de 03/05/2021 até 23:59h de 05/05/2021.

5.2. Para a inscrição no processo seletivo é necessário o envio dos documentos digitalizados 
para o e-mail (viaconhecimento@gmail.com) no assunto do e-mail deverá constar: Inscrição 
seleção bolsa Agroinovação SC.

5.3. Documentos necessários para a inscrição: 
 Ficha de inscrição (anexo I deste Edital) preenchida e assinada; 

 Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 
 Histórico acadêmico atualizado;

 Currículo Lattes atualizado. 

6. DA SELEÇÃO

6.1. Critérios de avaliação:  análise do histórico acadêmico e do currículo Lattes atualizado 
(peso 6,0) e entrevista (peso 4,0). 

6.2. Data das entrevistas: 06/05/2021,  por vídeo-chamada no período vespertino, a serem 
contatados por e-mail.

7. DOS RESULTADOS

Os resultados serão publicados até o dia 07/05/2021, no site do grupo de pesquisa no 
endereço eletrônico: www.via.ufsc.br

Florianópolis, 03 de maio de 2021.
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Prof. Dra. Clarissa Stefani Teixeira
SIAPE 2146372

Coordenadora do projeto

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO

(Anexar os documentos exigidos pelo Edital)

Nome completo:__________________________________________________________

Número do RG e órgão expedidor:______________________________________

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Trindade. CEP: 88040-900 – 
Florianópolis/SC – Telefone: (48) 3721-2450 – egc.ufsc.br – E-mail: ppgegec@contato.ufsc.br



Número do CPF:____________________________________________________

Número de Matrícula na UFSC: ________________________________________

Curso de Graduação: ________________________________________________

E-mail para contato:_________________________________________________

Telefone para contato:_______________________________________________

Declaro que:

(  ) Estou regularmente matriculado no Curso de Graduação da UFSC;
(   ) Possuo até 01 Frequências Insuficientes (FI) no Histórico Escolar;
(   ) Possuo rendimento acadêmico igual ou superior à 6.0;
(   ) Tenho disponibilidade de 30 (trinta) horas semanais para me dedicar ao Projeto.
(   ) Tenho domínio nos requisitos supracitados, item 4.2, deste edital.

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: ____/____/_____
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