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_________________________________________________________________________________ 

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS CANDIDATOS 

CONTEMPLADOS COM BOLSA – EDITAL Nº 05/2019/PPGCTA 

  

A Comissão de Seleção e Bolsas, do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos – PPGCTA, da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, no uso de suas 

atribuições, convoca os candidatos abaixo relacionados para matrícula antecipada, conforme 

prevê o Edital 26/2019/Direção geral/UDESC Oeste, e apresentação dos documentos referente à 

distribuição de bolsas – turma 2020-1, no PPGCTA da Udesc Oeste.    

  

Classificação CPF Modalidade de Bolsa 

1 028.652.810-00 Capes 

2 030.951.980-27 Fapesc 

3 090.112.309-90 Fapesc 

4 060.603.609-12 Promop 

 

As matrículas devem ser efetivadas no dia 04/02/2020, terça-feira, presencialmente, na Direção 

de Pesquisa e Pós-Graduação da Udesc Oeste, sito a Rua Beloni Trombetta Zanin, 680E, Bairro 

Santo Antônio, Chapecó-SC, das 13h30minh às 18h00minh - sala 27, conforme normas do Edital 

26/2019/Direção geral/UDESC Oeste.  

 

A documentação para as modalidades de cada bolsa que deverão ser apresentadas estão descritas 

abaixo: 

 

Bolsa Capes - (os formulários serão encaminhados por email) 

1 - Ficha de dados do bolsista 

2 - Termo de compromisso bolsista DS 

3 - Formulário de cadastro da bolsa 

4 - Currículo Lattes atualizado 

5 - Cópia da conta corrente, RG, CPF, Título de eleitor 
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Bolsa Promop - (os formulários serão encaminhados por email) 

1 - Ficha de inscrição - A 

2 - Plano de atividades do monitor - B 

3 - Termo de compromisso - D 

4 - Currículo Lattes atualizado 

5 - Cópia da conta corrente, RG, CPF, Título de eleitor 

 

Bolsa Fapesc (Documentação entregue para a coordenação do PPGCTA) 

1 – Ficha de dados do bolsista 

2 - Atestado de matrícula de cada bolsista 

3 - Comprovação de titularidade de conta no Banco do Brasil, de cada bolsista, informando 

número de agência e conta corrente 

4 - Cópia de Cédula de Identidade, CPF, Título de Eleitor e comprovante de residência de cada 

bolsista 

5 - Termo de Compromisso FAPESC devidamente rubricado, assinado e escaneado 

 

OBS 1: A ficha de dados do bolsista do item 1 e o termo de compromisso do item 4 para a bolsa 

Fapesc serão encaminhados por email. O endereço e comprovante de endereço do bolsista tem 

que ser do Estado de Santa Catarina. Observar que no termo de compromisso, tem que ter 

informações do projeto de pesquisa em que o discente irá atuar com o aval do orientador. 

 

OBS 2: Aqueles contemplados com Bolsa FAPESC deverão se cadastrar previamente usado o link 

http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc/# em "Cadastre-se". 

 

 

Prof. Dr. Alexandre Tadeu Paulino  

Presidente da Comissão de Seleção e Bolsas 

    

  

Pinhalzinho/SC, 28 de janeiro de 2020. 

http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/3695/PROMOP_form_A_2017_14951119529671.xls
http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/3695/PROMOP_form_B_2017_14951119752854.doc
http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/3695/PROMOP_form_D_2017_14951120065586.doc

