
 

 

 
EDITAL UNC REITORIA 217/2023 

 
Dispõe sobre os critérios para inscrição e seleção de 
estudantes do Doutorado - PDDR para bolsa de pesquisa do 
Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação 
Estratégico de Consolidação dos Programas de Pós 
Graduação Stricto Sensu acadêmicos, da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.  

 
O Reitor da Universidade do Contestado - UNC, no uso de suas atribuições, 

TORNA PÚBLICO o processo de inscrição e seleção de dois bolsistas do Programa de 
Doutorado em Desenvolvimento Regional (PDDR), para receber a concessão de 
recursos financeiros de Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação Estratégico 
de Consolidação dos Programas de Pós Graduação Stricto Sensu acadêmicos, da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, Publicado 
pelo Portaria nº 155 Publicada pelo Diário Oficial da União no dia 10 de Agosto de 2022.   
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 Este Edital trata do processo de inscrição e seleção de (01) uma bolsa de pesquisa 
CAPES, destinado ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da 
Universidade do Contestado em nível Doutorado.  
 
2. DOS REQUISITOS 
 
2.1 Para participar do processo seletivo da presente Bolsa de Pesquisa, o candidato 
deve: 
 
a) Estar regularmente matriculado no Programa de Doutorado em Desenvolvimento 
Regional (PDDR) da UNC; 
b) Não possuir benefícios de outra bolsa interna ou externa; 
c) Ter disponibilidade em atuar nas atividades designadas pelo Programa de 
Doutorado em Desenvolvimento Regional (PDDR). 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão realizadas no período de 10/03 a 14/03/2023 até às 11h59min, 
através da submissão dos documentos descritos no item 4.1, no endereço eletrônico 
https://inscricoes.unc.br/inscricoes/?ID=2984 

4. DA DOCUMENTAÇÃO 
 
4.1 São necessários, no ato da inscrição, inserir em um único arquivo em PDF, legível, 
os seguintes documentos: 
 
a) Ficha de Inscrição (ANEXO I); 
b) Plano de Trabalho (ANEXO II); 
c) Comprovante da Produção Científica dos últimos 02 anos na área do programa (capa 
da publicação, com data e veículo de divulgação); 
d) Participação de eventos científicos na área do Programa nos últimos 02 anos; 

https://inscricoes.unc.br/inscricoes/?ID=2984


 

 

e) Publicação em anais de Congresso na área do Programa de Pós Graduação (PPG); 
 
5. PROCESSO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
5.1 O candidato será avaliado por prova de títulos e entrevista com o Coordenador do  
PDDR para avaliação do Plano de trabalho (Anexo II) entre os dias 14/03/2023 a partir 
das 16h com horário a ser definido e divulgado pela Coordenação do Programa. 
 
5.2 A prova de títulos e entrevista tem caráter classificatório, e consistirá da apreciação 
e valoração, mediante a documentação apresentada no ato da inscrição, cuja pontuação 
segue abaixo: 
 
a) Produções Científicas na área do Programa (artigos, livros, capítulos de livros, 
publicações regionais (jornais) - 0,5 ponto por produção dos últimos 02 anos. 
b) Participação de eventos científicos na área do Programa (0,5 para participação 
nacional e 1,0 ponto para participação em eventos internacionais nos últimos 2 anos. 
c) Publicação em anais de Congresso na área do Programa - 0,25 ponto por publicação. 
d) Desempenho nas atividades curriculares do Programa - anexar atesto de 
desempenho pelo Coordenador do Programa. 
e) Disponibilidade para dedicar-se as atividades exigidas pelo Programa; 
f) Entrevista com o Coordenador para a apresentação do Plano de Trabalho (0 a 10  
pontos). 
 
5.3 A lista dos candidatos selecionados será divulgada a partir de 14 de fevereiro  de 
2023, no site da Universidade do Contestado. 
 
6. DA CONCESSÃO DA BOLSA 
 
6.1 Serão concedidos aos dois candidatos selecionados o repasse no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no primeiro 
ano (2023) de execução do projeto e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no segundo 
ano (2024), repassados diretamente pelo Sistema de Concessão de Bolsas e Auxílios 
– SCBA, da CAPES.  
 
7. DAS DISTRIBUIÇÃO DE BOLSA 
 
7.1 Serão concedidos os repasses de valores citados no item 6 deste edital, para os 
dosi alunos com maior pontuação nos critérios de seleção. 
 
8. DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO BOLSISTA 
 
a) Comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante às normas definidas pelo 
PPG; 
b) Estar regularmente matriculado no PPG stricto sensu proponente; 
c) Manter ótimo desempenho a ser atestado pelo Coordenador do Programa e orientador 
do bolsista durante todo o período de bolsa. 
d) não acumular a percepção de bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de 
outro programa com a mesma finalidade e característica. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



 

 

 
9.1 A participação do bolsista selecionado se dará por adesão sem geração de vínculo 
empregatício com a UNC. 
 
9.2 É de inteira responsabilidade do Coordenador do Programa de Pós Graduação 
(PPG) solicitar o cancelamento da bolsa de doutorado quando o desempenho do bolsista 
for insuficiente. 
 
9.3 As bolsas concedidas no âmbito da Portaria nº 155 Publicada pelo Diário Oficial da 
União no dia 10 de Agosto de 2022, nível doutorado, e serão pagas diretamente ao 
beneficário por meio do Sistema de Concessão de Bolsas e Auxílios – SCBA, no 
endereço eletrônico https://scba.capes.gov.br. A Portaria nº 155/2022 está disponível 
https://www.prpg.usp.br/attachments/article/8332/2022_PDPG-Portaria-CAPES-
155.pdf. É de responsabilidade do bolsista o preenchimento correto dos dados no site 
SCBA.  
 
9.4 A concessão do apoio estratégico proposto por esta Portaria Portaria nº 155/2022 
prevê o repasse no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em recursos de custeio 
para cada um dos PPGs stricto sensu acadêmicos com notas 3 e 4 beneficiários, 
vinculados a instituição pública ou privada sem fins lucrativos, sendo R$ 25.000,00 (vinte 
e cinco mil reais) no primeiro ano (2023) de execução do projeto e R$ 25.000,00 (vinte e 
cinco mil reais) no segundo ano (2024).  
 

9.5 O valor da bolsa da doutorado é definido pela Portaria Conjunta (CAPES/CNPq) nº 
01, de 28 de março de 2013, ou nos atos que venham a substituí-la. 
 

9.6 Não será permitida a utilização de dados bancários de terceiros, de conta conjunta 
na qual o bolsista não seja o titular ou de conta poupança para recebimento da bolsa. 
 

9.7 O pagamento da segunda parcela dos recursos de custeio somente será realizado 
nos casos em que o Coordenador do PPG tiver realizado a implementação das bolsas. 
 

9.8 Orientações ou informações adicionais sobre esta Portaria Portaria nº 155/2022 
deverão ser solicitadas à equipe técnica da CAPES pelo e-mail 
pdpg.consolidacao@capes.gov.br. 
 

 
Publique-se e cumpra-se. 

Mafra, SC, 13 de março de 2023. 
 
 
 
 

Luciano Bendlin 
Reitor 

Universidade do Contestado

https://scba.capes.gov.br/
https://www.prpg.usp.br/attachments/article/8332/2022_PDPG-Portaria-CAPES-155.pdf
https://www.prpg.usp.br/attachments/article/8332/2022_PDPG-Portaria-CAPES-155.pdf


 

 

ANEXO I - Ficha de Inscrição 
 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO ESTRATÉGICO DE CONSOLIDAÇÃO DOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU ACADÊMICOS 

 

Nome completo: 

Data de Nascimento: 

CPF: RG: 

Programa de vínculo: 

Data de admissão: 

Data de previsão de término: 

 
Critérios avaliativos 

Produções científicas na área do 

Programa (0,5 pontos para cada item 

elencado) 

Livros: Capítulos  
de Livros: 

Artigos Jornais 

Participação de eventos científicos na 

área do Programa (0,5 para  

articipação nacional e 1,0 ponto para 

participação em eventos 

internacionais) 

Eventos Nacionais Eventos 
Internacionais 

Publicação em Anais de Congresso 

na área do  Programa (0,25 por anais) 

 

Desempenho docente com atesto do 

coordenador 

( ) SIM ( ) NÃO 

 Disponibilidade para dedicar-se as 

atividades 

( ) SIM ( ) NÃO 

Plano de trabalho atinge as 

expectativas de execução 

( ) SIM ( ) NÃO 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 2 – PLANO DE TRABALHO  

 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO ESTRATÉGICO DE CONSOLIDAÇÃO DOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU ACADÊMICOS 

 

 1.1 Nome da(o) Bolsista:  

 1.2 Título do Projeto:  

 1.3 Identificação do objeto:   
 

 

 1.4 Objetivo da pesquisa:   
 

 

 1.5 Etapas e metas, com cronograma compatível com a duração da bolsa e projeto 
de PDI (por semestre). 

 

 

 1.6 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU) relacionados ao Projeto. 
 

 

 1.7 Contribuição do Projeto para solução de problemas da sociedade catarinense e 
brasileira especificamente atendendo as necessidades do poder público, do setor 
produtivo e da comunidade local com o intuito de alavancar o desenvolvimento da CTI 
no Estado de SC. 

 

 

 1.8 Entregáveis (produto/processo ou equivalente). 
 

 

 1.9 Previsão de divulgações e publicações (científicas ou não) de artigos, livros, 
resenhas e/ou papers 
 
 

 

 1.10 Resumo do Plano de Trabalho:  
 

 

 1.11 Período da realização das atividades:  

 
________________________________ 

Candidata(o)  

 


