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EDITAL 13/2020/SECOGEGC/CTC/UFSC 
 

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ACADÊMICAS ESTRATÉGICAS DO EGC 
COMISSÃO DE ESTUDOS PARA PROPOSIÇÃO DE NOVO CURRÍCULO PPGEGC 

 
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade 
Federal de Santa Catarina torna público o presente edital simplificado para abertura de 
inscrições de discentes para participação em atividade acadêmica estratégica (AAE), visando 
à seleção de alunos para participação da COMISSÃO DA PROPOSIÇÃO DE NOVO CURRÍCULO 
PPGEGC, sob a coordenação do Professor  NERI DOS SANTOS . 
 
A seleção será realizada com base nos requisitos e critérios a seguir estabelecidos. 
 
1. OBJETO 

Participação em Comissão de pesquisa, elaboração e proposição de nova matriz 
curricular do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 
para atender às novas diretrizes e demandas da Sociedade em Transformação Digital.  

 
2. PERFIS DE PARTICIPAÇÃO E CRÉDITOS ACADÊMICOS 
 
2.1. Perfil de Participação na Comissão da Plataforma Sucupira 

i. Para participação na “Comissão do Novo Currículo EGC”, o discente do EGC deverá 
indicar em qual perfil deseja participar, entre os seguintes previstos: 

 
Quadro 1 – Perfil, Carga Horária, Crédito, Disponibilidade de horas/semana e Vagas. 

Perfil 
Carga 

Horária 
Créditos 

Disponibilidade 
H/S 

Vagas 

Pesquisador – Apoio à 
Busca sistemática, 

Análise integrativa e 
descritiva dos 

resultados. 

100h 2 10 4 

Analista – Apoio á 
elaboração da Matriz 

Curricular 
150h 3 10 4 

Redator – Apoio à 
elaboração do relatório 

final 
100h 2 10 4 
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ii. Para declaração do seu perfil de interesse e demais informações, o candidato deverá
preencher o Formulário de Inscrição, conforme modelo no Anexo I.

iii. Em qualquer dos perfis, o participante deve conhecer tecnicamente a busca
sistemática, análise integrativa e descritiva dos resultados, bem como a estrutura de
uma matriz curricular de pós-graduação e ter responsabilidade de trabalho em equipe
para o cumprimento de prazos e entregas.

3. CRONOGRAMA

Atividade Data Local 

Lançamento do Edital 03/11/2020 
Site do EGC 

Listas de e-mail dos alunos do 
Programa 

Período para inscrição 03/11 a 16/11/2020 ppgegc@contato.ufsc.br 

Inscrições homologadas 24/11/2020 
E-mail de confirmação para

inscritos 

Realização da primeira 
reunião de alinhamento 

28/11/2020 
On-line (site enviado para os 

inscritos homologados) 

Divulgação do resultado 
final 

30/11/2020 Site do EGC 

Treinamento da equipe 03, 04 e 05/12/2020 
On-line (site enviado para os 

inscritos homologados) 

4. DO CRÉDITO ACADÊMICO

4.1. O crédito acadêmico concedido depende do perfil de atuação na Comissão, conforme 
descrito no Quadro 1. 

4.2. A concessão do crédito acadêmico é condicionada à participação do aluno conforme carga 
horária prevista no Quadro 1 para sua respectiva função. 

5. DOS REQUISITOS

5.1. Estar regularmente matriculado no curso de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 
Conhecimento da UFSC em nível de doutorado ou mestrado. 

5.2. Ter disponibilidade para participar integralmente das atividades previstas para o perfil 
desejado, conforme apresentado no Quadro 1. 

6. DA INSCRIÇÃO E DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS (OBRIGATÓRIA)

6.1. As inscrições ocorrerão no período de 03/11/2020 a 16/11/2020 exclusivamente via e-
mail. 

6.2. Para a inscrição no processo seletivo é necessário o envio de informações para o e-mail 
(ppgegc@contato.ufsc.br) no assunto do e-mail deverá constar: “Inscrição Comissão MATRIZ 
CURRICULA EGC - Nome completo do(a) aluno(a) – nível curso”. 

6.3. Informações necessárias para a inscrição em conformidade com Anexo 1. 

7. DA SELEÇÃO
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7.1. Critérios de avaliação: análise da experiência do aluno em projetos anteriores afins e 
distribuição nos perfis, em conformidade com a demanda e necessidade existente. 

7.2. Participação na reunião a ser realizada dia on-line. 

8. DOS RESULTADOS 

Os resultados serão publicados em, no Site do EGC e Listas de e-mail dos alunos do Programa. 

 

Florianópolis, 03 de novembro de 2020. 

 

Patricia de Sá Freire 
Vice-Coordenadora PPGEGC  


