
 
Serviço Público Federal 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Centro Tecnológico 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
Projeto de Extensão “Programa de Cooperação Institucional em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento com ênfase em Segurança Pública” - MINTER - MJSP 
 

Divulgação da vaga: 21/02/2022 
 

Vaga 1 Bolsista de GC/EC – Doutorado (2 vaga) 

Grau de Escolaridade: Cursando doutorado na UFSC 

Área de formação Engenharia e Gestão do Conhecimento ou Ciência da Informação 

Remuneração R$ 2.000,00 

Período (meses)1 3 + 7 

Carga horária: 30h semanal 

Atividades: - Apoio no desenvolvimento das disciplinas do Mestrado do EGC; 

          - EGC 510001 – Fundamentos de Gestão do Conhecimento. 

          - EGC 5006 – Métodos de Pesquisa em EGC. 

          - EGC 510029 – Desenvolvimento Humano e Gestão. 

 - Apoio ao professor no acompanhamento da execução das atividades dos 
discentes no ambiente virtual de aprendizagem moodle UFSC; 

- Assessorar os docentes em todas as atividades que se fizerem necessárias ao 
bom andamento do curso; 

- Manter-se em permanente comunicação com o professor e com os discentes; 

- Estar atento ao nível de interatividade dos discentes, identificando problemas 
e intervindo de forma construtiva no processo pedagógico com o intuito de 
resgatar a relação interativa; 

- Manter registro atualizado sobre as ausências, realizações de atividades, 
dificuldades e solicitações dos discentes; 

- Promover encontros virtuais com discentes periodicamente e sempre que 
necessário; 

- Apoio no desenvolvimento de relatórios de acompanhamento de atividades do 
projeto. 

Conhecimentos gerais: - Criatividade e proatividade;  

- Capacidade de diálogo e habilidade em acompanhar os discentes nas 
disciplinas acima expostas;  

 
1 o(a) estagiário(a) será avaliado(a) nos três primeiros meses quanto a sua atuação. Em caso de aprovação, 
seu contrato poderá ser renovado. 



 
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 

- Colaborar na integração entre discentes e professores mediados pelas 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação; 

- Facilidade para trabalhar em equipe e boa comunicação escrita e verbal. 

Conhecimentos 
específicos: 

- Conhecimento em desenvolvimento de projetos de pesquisa: abordagens 
metodológicas, consulta em base de dados; 

- Revisão bibliométrica; 

- Conhecimentos sobre as disciplinas acima listadas (de pelo menos duas) 

- Elaboração de relatórios de acompanhamento; 

- Inglês para leitura de artigos. 

Necessita de experiências 
anteriores?  

SIM       NÃO  

 


