ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Florianópolis, 13 de junho de 2022.
OFÍCIO Nº 127/2022 PROPPG/REIT/UDESC

ASSUNTO: INFORMA SOBRE O EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 24/2022

Prezados(as)
Diretores(as) de Pesquisa e Pós-Graduação,
Coordenadores(as) dos Programas de Pós-Graduação,
Cumprimentando-os cordialmente, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPPG da
UDESC vem informá-los sobre o Edital de Chamada Pública FAPESC n°24/2022 – PROGRAMA DE
FOMENTO A CURSOS DE DOUTORADO COM DUPLA DIPLOMAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
O Programa consiste no financiamento, suporte e desenvolvimento de Cursos de Doutorado
acadêmico e profissional que tenham dupla diplomação com instituições estrangeiras, em todas as áreas
de conhecimentos. O programa de financiamento e suporte da FAPESC são para os programas
institucionais de dupla diplomação que aprovaram a oferta de disciplinas a serem ofertadas em
comum em ambas Instituições, exclusivamente no idioma inglês, objetivando consolidar os cursos
internacionalmente, fomentando o intercâmbio entre os países, ampliação da utilização de idioma
globalizado, estimular a aproximação das estruturas curriculares, inclusive a equivalência e o
reconhecimento mútuo de créditos e diplomas em ambas Instituições e países.
O edital tem por objetivo geral apoiar propostas de projeto para ampliação e estruturação de cursos
de doutorado acadêmico e profissional com dupla diplomação, em todas as áreas de conhecimento,
oferecidos exclusivamente no idioma inglês, visando o suporte e estímulo a consolidação dos Programas
de Pós-Graduação internacionalmente, fomentar o intercâmbio entre os países, estimular a aproximação
das estruturas curriculares, ampliar a utilização de idioma globalizado, inclusive a equivalência e o
reconhecimento mútuo de créditos e diplomas em ambas Instituições e países, permitindo o
desenvolvimento acadêmico e profissional do ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação – CTI do
estado de Santa Catarina.

Srs. (Sras.)
Diretores(as) de Pesquisa e Pós-Graduação e Coordenadores de PPGs
Centros de Ensino da UDESC
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Poderão participar da Chamada os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, à nível de
doutorado acadêmico ou profissional com programa de dupla diplomação/titulação no idioma inglês
com instituição estrangeira, reconhecido pela CAPES e em funcionamento. O Coordenador(a) do PPG
stricto sensu deve possuir título mínimo de doutor, currículo atualizado na Plataforma Lattes, vínculo
efetivo com a instituição, em nosso caso a UDESC, e não ter pendências de qualquer natureza com a
FAPESC.
A submissão das propostas deverá ser feita pelo(a) Coordenador(a) do PPG via Plataforma CTI
da FAPESC (http://www.fapesc.sc.gov.br/) até o dia 11/07/2022. Juntamente ao projeto, deverá ser
submetido:
a) Ofício de anuência/concordância da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Anexo I do
Edital);
OBS: Para solicitar esse documento à PROPPG, encaminhar a cópia do projeto e as informações
necessárias conforme instruído por esse setor no link: https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/anuencia
b) Documentação comprobatória da aprovação, nas respectivas instâncias acadêmicas, do
programa de dupla diplomação do curso de doutorado acadêmico ou profissional com Instituição
estrangeira, ofertado no idioma inglês, que poderão receber os recursos para apoio da proposta e plano
de trabalho;
c) Portaria de nomeação do Coordenador(a) do PPG.
O valor global total por proposta será de até 647.000,00 (seiscentos quarenta e sete mil reais),
sendo custeado:
a) até 06 (seis) bolsas para os professores docentes permanentes do PPG que oferecerem até 06
(seis) disciplinas anuais (03 disciplinas por semestre), aprovadas no Programa de dupla diplomação no
idioma inglês, sendo 01 (uma) disciplina por professor, ao longo dos 12 (dose) meses;
b) 03 (três) bolsas, 03 (três) passagens (ida-volta) a Instituição estrangeira participante do Programa
de dupla diplomação e seguro viagem aos alunos regulamente matriculados na IES/SC e;
c) 03 (três) bolsas para os alunos regularmente matriculados na instituição estrangeira participante
do Programa de dupla diplomação com a IES/SC.
As 06 (seis) bolsas para os 06 (seis) professores serão de Fixação e Capacitação de Recursos
Humanos SET-H de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em um total de R$ 108.000,00. As 06 (seis)
bolsas para os alunos regulamente matriculados no programa de dupla diplomação serão de Doutorado
Sanduíche no Exterior (PDSE) - 1.300 Dólar/Euro, no valor aproximado atual de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) por um período de 12 (dose) meses, em um total de R$ 504.000,00. As 03 (três) passagens (cidade
Catarinense – país da Instituição estrangeira correspondente) e seguro-viagem serão para os alunos
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regulamente matriculados no curso de doutorado com dupla diplomação da IES/SC, em um total de R$
O presente ofício não exime a leitura criteriosa do edital que está disponível em:
http://www.fapesc.sc.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/8.cp-24.2022-ddd_assinado.pdf

Respeitosamente,

Profa. Dra. Letícia Sequinatto
Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
PROPPG – UDESC
(assinatura digital)

Prof. Dr. Alexandre Tadeu Paulino
Coordenador de Pós-Graduação
PROPPG – UDESC
(assinatura digital)
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Assinaturas do documento

Código para verificação: ZP5K7J87

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

LETICIA SEQUINATTO (CPF: 968.XXX.200-XX) em 13/06/2022 às 21:07:01
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:37:25 e válido até 30/03/2118 - 12:37:25.
(Assinatura do sistema)

ALEXANDRE TADEU PAULINO (CPF: 915.XXX.890-XX) em 13/06/2022 às 21:07:19
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:41:27 e válido até 30/03/2118 - 12:41:27.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjU1OTdfMjU2NDVfMjAyMl9aUDVLN0o4Nw== ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00025597/2022 e o código
ZP5K7J87 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

