Florianópolis, 24 de junho de 2021.

ASSUNTO: Orientações para indicação de bolsistas – Edital de Chamada Pública
21/2021 – FAPESC/CAPES.

Prezados(as) Coordenadores(as),
A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa
Catarina - Fapesc, visando orientar a etapa de “Indicação dos bolsistas, pelos
Programas de Pós-Graduação (PPG) das Instituições de Ensino (IES)
Credenciadas, bem como da anexação da documentação na Plataforma de CTI
da Fapesc”, conforme previsto no item 4 – Cronograma do Edital de Chamada
Pública Fapesc/Capes 21/2021, esclarecemos:
1) A indicação dos bolsistas deve ser realizada, impreterivelmente, dentro do
prazo previsto na Chamada Pública: 12/07/2021 a 19/07/2021.
2) Os Programas contemplados não necessitam, obrigatoriamente, abrir edital de
seleção para as bolsas de Mestrado e Doutorado, podendo-se utilizar de
nomes de estudantes já selecionados em outros editais internos de seleção
de bolsistas e que estejam em lista de espera para receber bolsa, com
matrícula ativa. Caso não haja estudantes em lista de espera, deve-se abrir
edital de seleção de bolsistas.
3) Para a seleção de candidato a bolsa de Pós-Doutorado, os PPGs deverão
selecionar os candidatos através de critérios próprios e isonômicos, podendo
ser Edital Interno, Processo Seletivo, entre outros, porém de forma ampla e
com critérios que contemplem a referida Chamada Pública 21/2021.
4) O Coordenador do PPG, se não possuir, deve fazer seu cadastro na
plataforma de CTI da Fapesc em http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc até
o dia 12/07/2021.
5) No período de indicação de bolsista (12/07/2021 a 19/07/2021), o
Coordenador do PPG, com perfil de proponente, deverá fazer a indicação dos
bolsistas na Plataforma de CTI da Fapesc para as três modalidades de bolsas
em: http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc
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b) Doutorado: Indicação Bolsistas Mestrado - CP 21/2021
c) Pós-Doutorado: Indicação Bolsistas Mestrado - CP 21/2021
6) A indicação dos bolsistas deve atender o item 8 – Critérios para seleção dos
bolsistas da Chamada Pública.
7) Para a indicação dos bolsistas deve ser atendido, na íntegra, o item 9 –
Implementação de Bolsas.
8) Quanto às bolsas de Pós-Doutorado informamos as mesmas são destinadas
a público externo à universidade, portanto, não podem ser destinadas a alunos
de Pós-Graduação, Professores, Funcionários, dentre outros.
9) Reiteramos a solicitação de que o credenciamento seja feito o mais breve
possível, embora o prazo previsto no cronograma da Chamada Pública seja
até 30/06/2021.

Atenciosamente.

Amauri Bogo
Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fapesc
(assinado digitalmente)

Senhor(a)
Coordenador(a) de Programas de Pós-Graduação Emergentes e em Consolidação
Santa Catarina
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Assinaturas do documento

Código para verificação: XN246VO6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

AMAURI BOGO (CPF: 562.XXX.549-XX) em 24/06/2021 às 17:28:41
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:41:54 e válido até 30/03/2118 - 12:41:54.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/RkFQRVNDXzQzMDVfMDAwMDEyNDFfMTI0MV8yMDIxX1hOMjQ2Vk82 ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo FAPESC 00001241/2021 e o código
XN246VO6 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.
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25/06/2021

Email – LETICIA SEQUINATTO – Outlook

Fwd: Orientações para indicação de bolsistas – Edital de Chamada Pública 21/2021 –
FAPESC/CAPES.
ANA PAULA NETTO CARNEIRO <ana.carneiro@fapesc.sc.gov.br>
Qui, 24/06/2021 18:25
Para: fapesc-bolsas@fapesc.sc.gov.br <fapesc-bolsas@fapesc.sc.gov.br>
Cc: LETICIA SEQUINATTO <leticia.sequinatto@udesc.br>
1 anexos (578 KB)
ofício com orientações aos ppgs 21-2021 assinado.pdf;

Prezados(as) Coordenadores(as).
Retificando o item 5 do Ofício Fapesc 348/2021.
Onde se lê:
5)

No período de indicação de bolsista (12/07/2021 a 19/07/2021) o Coordenador do PPG, com

perfil de proponente, deverá fazer a indicação dos bolsistas na Plataforma de CTI da Fapesc para
as três modalidades de bolsas em: http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc
a) Mestrado: Indicação Bolsistas Mestrado - CP 21/2021
b) Doutorado: Indicação Bolsistas Mestrado - CP 21/2021
c) Pós-Doutorado: Indicação Bolsistas Mestrado - CP 21/2021
Leia-se:
5)

No período de indicação de bolsista (12/07/2021 a 19/07/2021) o Coordenador do PPG, com

perfil de proponente, deverá fazer a indicação dos bolsistas na Plataforma de CTI da Fapesc para
as três modalidades de bolsas em: http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc
a) Mestrado: Indicação Bolsistas Mestrado - CP 21/2021
b) Doutorado: Indicação Bolsistas Doutorado - CP 21/2021
c) Pós-Doutorado: Indicação Bolsistas Pós-Doutorado - CP 21/2021

Desculpem nosso equívoco!

Att.;

---------- Forwarded message --------De: ANA PAULA NETTO CARNEIRO <ana.carneiro@fapesc.sc.gov.br>
Date: qui., 24 de jun. de 2021 às 18:13
Subject: Orientações para indicação de bolsistas – Edital de Chamada Pública 21/2021 –
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADkzN2VkNTIwLWUwNWQtNGQ3NC05NTdmLWE0ZTkzNDRlYzY2MwAQAPj4zqD3PdBJnwp2Mb…
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25/06/2021

Email – LETICIA SEQUINATTO – Outlook

FAPESC/CAPES.
To: <fapesc-bolsas@fapesc.sc.gov.br>
Cc: AMAURI BOGO <amauri.bogo@fapesc.sc.gov.br>, LETICIA SEQUINATTO
<leticia.sequinatto@udesc.br>

Prezados(as) Coordenadores(as).
Encaminhamos Ofício Fapesc nº 0348/2021 com orientações para indicação de bolsistas ao Edital
de chamada Pública Fapesc 21/2021.
Estamos à disposição em caso de dúvidas.

Att.;

--

--
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