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EDITAL 11/2022/SECOGEGC/CTC/UFSC 
 

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ACADÊMICAS ESTRATÉGICAS DO EGC – 
COMISSÃO PARA REVISÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DO PPGEGC  

EM ATIVIDADES ACADÊMICAS 
 
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade 
Federal de Santa Catarina torna público o presente edital de fluxo contínuo para abertura de 
inscrições de discentes para participação em atividade acadêmica estratégica (AAE), visando 
à seleção de alunos para participação da COMISSÃO EM ATIVIDADES ACADÊMICAS DO 
PPGEGC, sob a coordenação da Professora Gertrudes Aparecida Dandolini. 
 
A seleção será realizada com base nos requisitos e critérios a seguir estabelecidos. 
 
1. OBJETO 

Participação em Comissão de Elaboração de Sistema para coleta, análise e publicação 
dos relatórios de atividades acadêmicas dos alunos do PPGEGC.  

 
2. PERFIS DE PARTICIPAÇÃO E CRÉDITOS ACADÊMICOS 
 
2.1. Perfil de Participação na Comissão de Atividades Acadêmicas 

i. Para participação na “Comissão de Atividades Acadêmicas”, 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 

Desenvolvedor de 
sistema de análise e 
tratamento de dados 

80h 5 8 2 

Desenvolvedor de API 
para o Moodle 

80h 5 8 1 

 
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 e ter responsabilidade de 
trabalho em equipe para o cumprimento de prazos e entregas.  
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3. CRONOGRAMA  
 

Atividade Data Local 

Lançamento do Edital 11/08/2022 
Site do EGC 

Listas de e-mail dos alunos 

Período para 
inscrição 

11/08/2022 até o preenchimento 
das vagas 

ppgegc@contato.ufsc.br 

Inscrições 
homologadas 

Ao menos 5 dias úteis após a 
abertura 

Site do EGC 

Entrevista 1 dia útil após a homologação 
On-line (link enviado para os 

inscritos homologados) 

Resultado final 1 dia útil após a entrevista Site do EGC 

 
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 e à entrega do objeto 
final deste edital. 

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 indicado no item 3, exclusivamente via e-mail. 
6.2. Para a inscrição no processo seletivo é necessário o envio do anexo I e comprovantes 
para o e-mail (ppgegc@contato.ufsc.br). 

7. DA SELEÇÃO 

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. 

8. DOS RESULTADOS 

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

 

Florianópolis, 27 de outubro de 2021. 

 

Gertrudes Aparecida Dandolini 
Coordenadora Acadêmica do PPGEGC
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ANEXO I 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA  
COMISSÃO CURRICULAR PPGEGC 

 

Nome completo do aluno(a)  

Matrícula  

E-mail  

Fone (whatsapp)  

Nome do(a) orientador(a)  

Autorizada a participação pelo 
Orientador 

(   ) Sim  (   ) Não 

Curso (   ) Mestrado   (   ) Doutorado 

Ano de ingresso  

Função pretendida 
(   ) Desenvolvedor de sistema 
(   ) Desenvolvedor de API Moodle 

Experiência anterior em 
projetos semelhantes  
(máximo 200 palavras)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Declaro que: 
(   ) Li o Edital, estou de acordo com o disposto e ciente de que minha inscrição só será 

completa com o envio deste formulário preenchido, assim como sou responsável por 
checar as informações de cronograma do presente e comparecer na data de 
agendamento da primeira reunião de alinhamento. 

(   ) Disponho de tempo e competências necessárias para a realização das atividades, 
conforme descrito  neste Edital. 

 
Assinatura:                                                                                                             Data:  


