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GABINENTE DA REITORIA 
 

CORREGEDORIA-GERAL 
 
O CORREGEDOR-GERAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso da 
competência que lhe confere o art. 143 e ss. da Lei nº 8.112/90 c/c Decreto nº 5.480/2005 e art. 
4º, inciso III da Resolução Normativa nº 42/CUn/2014, RESOLVE: 
 

Portarias de 03 de fevereiro de 2021 
 

Nº 005/2021/CORG/UFSC – Art. 1º. Reconduzir a Comissão de Sindicância designada pela 
Portaria nº 163/2019/CORG/GR, publicada no Boletim Oficial nº 89/2019 de 05/08/2019 e 
alterações, conduzida por KARINE ALBRESCHT KERR, SIAPE nº 2416810, Assistente em 
Administração, lotada na Coordenadoria de Pós-Graduação em Educação/CPGED/CED.  
Art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos de apuração de 
irregularidades e responsabilidades administrativas descritas no processo de processo nº 
23080.049371/2019-61, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem 
no curso dos trabalhos. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 (Ref. Processo nº 23080.049371/2019-61). 
 
Nº 006/2021/CORG/UFSC – Art. 1º. Reconduzir a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar designada pela Portaria nº 189/2019/CORG/UFSC, publicada no Boletim Oficial nº 
110/2019 de 27/09/2019 e alterações, composta por LÍVIA SCHEFFER SANTOS, SIAPE n° 2225636, 
Assistente em Administração, lotada no Departamento de Automação e Sistemas/DAS/CTC; 
TATIANA LEDA DA SILVEIRA, SIAPE nº 2344424, Auxiliar em Administração, lotada no 
Departamento de Administração de Pessoal/DAP/PRODEGESP e ZULMAR DOS SANTOS, SIAPE nº 
2182876, Técnico em Eletrotécnica, lotado no Núcleo de Manutenção/NUMA/PU/SEOMA. 
Art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos de apuração de 
irregularidades e responsabilidades administrativas descritas no processo de n. 
23080.061370/2019-94 e processo relacionado 23080.007771/2009-27, bem como proceder ao 
exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 (Ref. Processo nº 23080.061370/2019-94, 23080.007771/2009-27). 
 
Nº 007/2021/CORG/UFSC – Art. 1º. Reconduzir a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar designada pela Portaria nº 202/2019/CORG/GR, publicada no Boletim Oficial nº 
124/2019 de 25/10/2019 e alterações, composta por LEANDRO GERALDINE, SIAPE nº 2154887, 
Assistente em Administração, lotado no Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos do 
Centro de Ciências Agrárias/CCA, THIAGO JOSÉ DA CUNHA, SIAPE nº 2228002, Assistente em 
Administração, lotado no Centro de Desportos/CDS e GUILHERME ROSÁRIO ROTULO, SIAPE nº 
1888990, Cenotécnico, lotado no Centro de Comunicação e Expressão/CCE. 
Art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos de apuração de 
irregularidades e responsabilidades administrativas descritas no processo de nº 
23080.062220/2019-06, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem 
no curso dos trabalhos. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
(Ref. Processo nº 23080.062220/2019-06). 
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Nº 008/2021/CORG/UFSC – Art. 1º. Reconduzir a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar designada pela Portaria nº 011/2020/CORG/GR, publicada no Boletim Oficial nº 
05/2020 de 15/01/2020 e alterações, composta por CAROLINA DA LUZ BARATIERI, SIAPE n. 
2934830, Professor Magistério Superior, lotada no Departamento de Odontologia/ODT/CCS, 
MARINA BRUM OLIVEIRA, SIAPE n° 2196457, Assistente em Administração, lotada no Colégio de 
Aplicação/CA/CED e CHARLES ROBERTO MINEIRO DA SILVA, SIAPE nº 1423173, Técnico em 
Enfermagem, lotado no Hospital Universitário/ HU. 
Art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos de apuração de 
irregularidades e responsabilidades administrativas descritas no processo de nº 
23080.082166/2019-15, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem 
no curso dos trabalhos. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
(Ref. Processo nº 23080.082166/2019-15). 
 
Nº 009/2021/CORG/UFSC – Art. 1º. Reconduzir a Comissão de Sindicância designada pela 
Portaria nº 006/2020/CORG/GR, publicada no Boletim Oficial nº 04/2020 de 15/01/2020, 
conduzida por ANA LUCIA MORAES, SIAPE nº 1454976, Assistente em Administração, lotada na 
Secretaria de Cultura e Arte/SeCArte. 
Art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos de apuração de 
irregularidades e responsabilidades administrativas descritas no processo de processo nº 
23080.002730/2020-50 e processo relacionado nº 23080.086379/2018-27, bem como proceder 
ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
(Ref. Processo nº 23080.002730/2020-50, 23080.086379/2018-27). 
 
Nº 010/2021/CORG/UFSC – Art. 1º. Reconduzir a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar designada pela Portaria nº 022/2020/CORG/GR, publicada no Boletim Oficial nº 
22/2020 de 19/02/2020 e alterações, composta por KÁTIA REGINA FARACO, SIAPE n° 2224954, 
Assistente em Administração, lotada no Centro de Filosofia e Ciências Humanas/CFH, JOAO 
MARCOS MINATTO, SIAPE nº 1169695, Técnico em Assuntos Educacionais, lotado no Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas/CFH e DANIEL DE CASTRO MORISSON, SIAPE nº 1945748, Assistente 
em Administração, lotado na Secretaria de Obras, Manutenção e Ambiente/SEOMA. 
Art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos de apuração de 
irregularidades e responsabilidades administrativas descritas no processo de nº 
23080.001315/2020-89, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem 
no curso dos trabalhos. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
(Ref. Processo nº 23080.001315/2020-89). 
 
Nº 011/2021/CORG/UFSC – Art. 1º. Reconduzir a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar designada pela Portaria nº 024/2020/CORG/GR, publicada no Boletim Oficial nº 
29/2020 de 04/03/2020, composta por  SILVIA CRISTINA FIDLER PAGLIARINI, SIAPE n° 2036233, 
Assistente em Administração, lotada no Centro de Ciências Biológicas/CCB, PATRÍCIA ANDRÉIA 
AMARAL DE FREITAS BARTHEL, SIAPE nº 2242604, Assistente em Administração, lotada no Centro 
de Blumenau/CBLU/UFSC e TIAGO AURÉLIO ALVES, SIAPE nº 2222789, Técnico em Segurança do 
Trabalho, lotado no Departamento de Atenção à Saúde/DAS/PRODEGESP. 
Art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos de apuração de 
irregularidades e responsabilidades administrativas descritas no processo de nº 
23080.001537/2020-00, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem 
no curso dos trabalhos. 
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Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
(Ref. Processo nº 23080.001537/2020-00). 
 
Nº 012/2021/CORG/UFSC – Art. 1º. Reconduzir a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar designada pela Portaria nº 026/2020/CORG/GR, publicada no Boletim Oficial nº 
30/2020 de 06/03/2020, composta por  EDUARDO FRANCISCO SILVA DE SOUZA, SIAPE nº 
1775701, Contador, lotado na Coordenadoria de Apoio Financeiro/CAF/CFM na condição de 
presidente, CAROLINA DO CARMO SILVEIRA, SIAPE nº 2346034, Assistente em Administração, 
lotada no Centro de Ciências da Saúde/CCS e ÉRICO HÉLIO DOS SANTOS, SIAPE nº 1977527, 
Assistente em Administração, lotado no Centro de Filosofia e Ciências Humanas/CFH. 
Art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos de apuração de 
irregularidades e responsabilidades administrativas descritas no processo de nº 
23080.008378/2020-66, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem 
no curso dos trabalhos. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
(Ref. Processo nº 23080.008378/2020-66). 
 
Nº 013/2021/CORG/UFSC – Art. 1º. Reconduzir a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar – Rito Sumário designada pela Portaria nº 097/2020/CORG/GR, publicada no Boletim 
Oficial nº 108/2020 de 05/10/2020, composta por GABRIEL NASCIMENTO KINCZESCI, SIAPE nº 
2984893, Contador, lotado no Departamento de Projetos e Contratos e Convênios – DPC/PROAD, 
e GUILHERME FRANCISCO ZUCATELLI, SIAPE nº 2195520, Engenheiro/área, lotado no 
Departamento de Projetos de Arquitetura/DPAE, para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário visando à 
apuração de possível abandono de cargo atribuído a LEONARDO VIEIRA DA ROSA, Professor de 
Magistério Superior, SIAPE 1482439, Matrícula 219265, lotado no Departamento de Ciências da 
Saúde/DCS/CTS/ARA em vista da ausência ininterrupta ao serviço de 03/01/2020 a 01/03/2020, 
conforme consta nos autos do Processo Administrativo nº 23080.014814/2020-36. 
Art. 2º. Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos da referida comissão. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
(Ref. Processo nº 23080.014814/2020-36). 
 
Nº 014/2021/CORG/UFSC – Art. 1º. Reconduzir a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar designada pela 063/2020/CORG/UFSC, publicada no Boletim Oficial nº 94/2020 de 
31/08/2020, composta por MAURICIO EDUARDO GRAIPEL, SIAPE nº 1158873, assistente em 
administração, lotado no Departamento de Ecologia e Zoologia/CCB, na qualidade de presidente; 
RICARDO LUIZ FERREIRA, SIAPE nº 1893706, Assistente em Administração, lotado na 
Coordenadoria Do Curso De Graduação Em Letras - Libras, Modalidade Ead/CCE e CARLA 
CERDOTE DA SILVA, SIAPE nº 1892277, Assistente em Administração, lotada na Secretaria de 
Cultura e Arte/Setor Financeiro/SF/SeCArte. 
Art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos de apuração de 
irregularidades e responsabilidades administrativas descritas no processo de nº 
23080.073211/2019-32, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem 
no curso dos trabalhos. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
(Ref. Processo nº 23080.073211/2019-32). 
 
Nº 015/2021/CORG/UFSC – Art. 1º. Reconduzir a Comissão de Sindicância Investigativa 
designada pela Portaria nº 060/2020/CORG/UFSC, publicada no Boletim Oficial nº 90/2020 de 
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21/08/2020 e alterações, composta por ARLAND TASSIO DE BRUCHARD COSTA, SIAPE nº 308401, 
Assistente em Administração, lotado no Departamento de Ciências Contábeis/CCN/CSE. 
Art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos de apuração de 
irregularidades e responsabilidades administrativas descritas no processo de nº 
23080.007341/2020-11, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem 
no curso dos trabalhos. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
(Ref. Processo nº 23080.007341/2020-11). 
 
Nº 016/2021/CORG/UFSC – Art. 1º. Reconduzir a Comissão de Sindicância Investigativa 
designada pela Portaria nº 061/2020/CORG/UFSC, publicada no Boletim Oficial nº 90/2020 de 
21/08/2020, composta por ERIKSON KASZUBOWSKI, SIAPE nº 2802168, Psicólogo, lotado no 
Departamento De Psicologia/PSI/CFH, e HIURY HARRISON DOS SANTOS, SIAPE nº 1898559, 
Técnico em Eletrotécnica, lotado no Setor de Orçamento para Obras / SOO/DPAE/SEOMA. 
Art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos de apuração de 
irregularidades e responsabilidades administrativas descritas no processo de nº 
23080.006471/2018-11, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem 
no curso dos trabalhos. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
(Ref. Processo nº 23080.006471/2018-11). 
 
Nº 017/2021/CORG/UFSC – Art. 1º. Reconduzir a Comissão de Sindicância Investigativa 
designada pela Portaria nº 064/2020/CORG/UFSC, publicada no Boletim Oficial nº 94/2020 de 
31/08/2020 e alterações, composta por CAMILLA DE AMORIM FERREIRA, SIAPE nº 1889251, 
Psicólogo/Área, lotada a Coordenadoria Pedagógica de Estágio e de Pesquisa/CPEP/NDI/CED na 
qualidade de presidente e RODRIGO FERNANDES DE REZENDE, SIAPE nº 2416266, Assistente em 
Administração, lotado na Corregedoria-geral da UFSC/DJ/CG/GR. 
Art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos de apuração de 
irregularidades e responsabilidades administrativas descritas no processo de nº 
23080.089755/2019-16, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem 
no curso dos trabalhos. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
(Ref. Processo nº 23080.089755/2019-16). 
 
Nº 018/2021/CORG/UFSC – Art. 1º. Reconduzir a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar designada pela Portaria nº 122/2020/CORG/UFSC, publicada no Boletim Oficial nº 
129/2020 de 27/11/2020, composta por PEDRO DE MENEZES NIEBUHR, SIAPE nº 2331130, 
Professor Magistério Superior, lotado no Departamento de Direito/DIR/CCJ, na qualidade de 
presidente; ANDRÉA MÁRCIA SANTIAGO LOHMEYER FUCHS, SIAPE nº 2061619, Professor 
Magistério Superior, lotada no Departamento de Serviço Social/DSS/CSE e CRISTIANO 
TERTEROLA TAROUCO DOS SANTOS, SIAPE nº 2891036, Programador Visual, lotado na Editora 
Universitária/EdUFSC/DGG. 
Art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos de apuração de 
irregularidades e responsabilidades administrativas descritas no processo de nº 
23080.017376/2020-68, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem 
no curso dos trabalhos. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
(Ref. Processo nº 23080.017376/2020-68). 
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Nº 019/2021/CORG/UFSC – Art. 1º. Reconduzir a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar – Rito Sumário designada pela Portaria nº 077/2020/CORG/GR, publicada no Boletim 
Oficial nº 98/2020 de 11/09/2020 e alterações, composta por ALAN RIBEIRO RODRIGUES, SIAPE 
nº 2423836, Assistente em Administração, lotado na Corregedoria-geral da UFSC/DA/CG/GR, na 
qualidade de presidente e RODRIGO FERNANDES DE REZENDE, SIAPE nº 2416266, Assistente em 
Administração, lotado na Corregedoria-geral da UFSC/DJ/CG/GR, visando à apuração de possível 
abandono de cargo atribuído a MARCOS ANTONIO SOARES, Auxiliar de Saúde, SIAPE 1159221, 
Matrícula 219265, lotado na Coordenadoria De Enfermagem Cirúrgica/DE/HU em vista da 
ausência ininterrupta ao serviço de 01/02/2020 a 01/07/2020, conforme consta nos autos do 
Processo Administrativo nº 23080.018116/2020-18. 
Art. 2º. Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos da referida comissão. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
(Ref. Processo nº 23080.018116/2020-18). 
 

 

CAMPUS DE BLUMENAU 
 

CAMPUS BLUMENAU 
 

CENTRO TECNOLÓGICO, DE CIÊNCIAS EXATAS E EDUCAÇÃO 
 
O DIRETOR DO CENTRO TECNOLÓGICO, DE CIÊNCIAS EXATAS E EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 
1814/2020/GR, de 15 de dezembro de 2020, RESOLVE: 
 

Portaria de 03 de fevereiro de 2021 
 

Nº 004/2021/BNU – Art. 1º RECONDUZIR os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante 
do Curso de Engenharia de Controle e Automação, do Centro Tecnológico de Ciências Exatas da 
Universidade Federal de Santa Catarina, a partir de 09 de janeiro de 2021, pelo período de 2 
(dois) anos: 

 Tiago Davi Curi Busarello 

 Daniel Alejandro Ponce Saldías 

 Luiz Antônio Maccari Junior 

 Ebrahim Samer El Youssef 

 Mauri Ferrandin 
 
 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 
 
O PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no 
uso das suas atribuições, RESOLVE: 
 

Portaria de 1º de fevereiro de 2021 
 

Nº 1/2021/PRAE - Art. 1º Estabelecer normas para a vigência da concessão da Bolsa Estudantil, 
programa vinculado à Política de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Santa 
Catarina, regulamentado pela Resolução Normativa nº 32/CUn, de 27 de agosto de 2013, em 
virtude da suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais na instituição. 
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Art. 2º As Bolsas Estudantis que têm data fim de pagamento o dia 28/02/2021, passam a ter a 
vigência prorrogada até 31/05/2021.  
Art. 3º Cabe ao/a estudante verificar a data de término da sua Bolsa Estudantil, consultando o 
seu Cadastro PRAE, por meio do Sistema de Cadastros e Benefícios 
(https://beneficiosprae.sistemas.ufsc.br), através do seu log-in e senha.  
Art. 4º Esta Portaria pode ser revogada mediante condições de término do semestre 2020.2 ou 
de retorno às atividades acadêmicas e administrativas em forma presencial, desde que 
viabilizada a devida execução dos processos de avaliação das condicionalidades previstas no Art. 
13 da Resolução Normativa nº 32/CUn, de 27 de agosto de 2013. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se quaisquer 
disposições em contrário. 
(Ref. tendo em vista o art. 207 da Constituição Federal; a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
a IN nº 21, de 16 de março de 2020, do Ministério da Economia; a N.T. nº 66/2018-MP, de 30 de 
janeiro de 2018; a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde; as 
portarias SES nº 352 e nº 353, de 25 de maio de 2020; e a Resolução Normativa 140/CUn/2020, 
o Decreto nº 587, do Governo do Estado de SC, de 30 de abril de 2020 que estabelece situação 
de emergência em todo território catarinense em relação à pandemia do vírus COVID-1 e a 
Portaria Normativa nº 379/2020/GR, de 9 de novembro de 2020) 
 
 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
 

COMISSÃO PERMANENTE DO PESSOAL DOCENTE 
 

O Presidente da Comissão Permanente do Pessoal Docente – CPPD, no uso de suas atribuições 
regimentais, em conformidade com o que estabelece a Resolução 014/CUn/2008 e a Portaria 
614/2014/GR, RESOLVE: 
  

Portarias de 02 de fevereiro de 2021 
 
Nº 001/CPPD/2021 - Art. 1º - Reconhecer a titulação da docente relacionada nesta portaria 
atribuindo-lhe a respectiva Retribuição de Titulação – RT: 

Processo: 
002633/2021-48 

Nome: Saskya Carolyne 
Bodenmüller 

Lotação: 
NDI/CED 

Masis: 220986 

 Data da Defesa: 

Título/RT: Mestrado Classe Atual: D1 Nível: 1 30/11/2017 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir 27/01/2021, data do cumprimento dos requisitos 
exigidos pelo Ofício Circular SEI nº 02-2019 da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, 
do Ministério da Economia. 

 
Nº 002/CPPD/2021 - Art. 1º - Reconhecer a titulação da docente relacionada nesta portaria 
atribuindo-lhe a respectiva Retribuição de Titulação – RT: 

Processo: 003104/2021-61 Nome: Luana Maria Silva Adão 
Lotação: 
NDI/CED 

Masis: 221088 

 Data da Defesa: 

Título/RT: Especialização 
Classe 
Atual: 

D1 Nível: 1 25/3/2013 

 

https://beneficiosprae.sistemas.ufsc.br/
http://cppd.ufsc.br/oficio-circular-sei-no-2-2019-retrib-titulacao/
http://cppd.ufsc.br/oficio-circular-sei-no-2-2019-retrib-titulacao/
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Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir 29/01/2021, data do cumprimento dos requisitos 
exigidos pelo Ofício Circular SEI nº 02-2019 da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, 
do Ministério da Economia. 
  
 

SECRETARIA DE INOVAÇÃO 
 
O SECRETÁRIO DE INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, RESOLVE: 

 
Portaria de 1º de fevereiro de 2021 

 
Nº 1/2021/SINOVA - Art. 1º Designar Kamila Vieira da Silva Mathias, SIAPE nº 1030420, Alex 
Sandro Zerbinatti, SIAPE nº 2134642, Gabriela Cordeiro de Oliveira Squariz, SIAPE nº 1944175, e 
Ronaldo David Viana Barbosa, SIAPE nº 1695256, para, sob a presidência da primeira, 
constituírem Comissão de Avaliação do Edital nº 1/2021/SINOVA – Seleção de estudantes de 
graduação para estágio não obrigatório na SINOVA. 
Art. 2º Atribuir a carga horária de 2 horas semanais para a presidente da comissão e 1 hora 
semanal aos demais membros para o desempenho das atividades no período de 3 a 26 de 
fevereiro de 2021. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
(Ref.  Edital nº1/2021/SINOVA) 
 
 

Portaria de 1º de fevereiro de 2021 
 
Nº 2/2021/SINOVA - Art. 1º Designar Ronaldo David Viana Barbosa, SIAPE nº 1695256, Marlise 
There Dias, SIAPE nº 1130145, e Paola Azevedo, SIAPE nº 2656406, para, sob a presidência do 
primeiro, constituírem Comissão de Avaliação do Edital nº 2/2021/SINOVA – Seleção de 
estudantes de pós-graduação Lato e Stricto Sensu para estágio não obrigatório na SINOVA. 
Art. 2º Atribuir a carga horária de 2 horas semanais para o presidente da comissão e 1 hora 
semanal aos demais membros para o desempenho das atividades no período de 3 a 26 de 
fevereiro de 2021. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação no boletim oficial da UFSC. 
(Ref.  Edital nº1/2021/SINOVA) 
 

Portaria de 1º de fevereiro de 2021 
 
Nº 3/2021/SINOVA - Art. 1º Reconduzir, a partir de 1º fevereiro de 2021, a comissão composta 
por Ronaldo David Viana Barbosa, SIAPE nº 1695256, André Laurindo Costa, SIAPE nº 1886339, 
Izabelly Silva Friedrich, Matrícula nº 16100282, Marlise There Dias, SIAPE nº 1130145, e Paola 
Azevedo, SIAPE nº 2656406, instituída pela Portaria nº 8/2020/SINOVA, de 17 de novembro de 
2020. 
Art. 2º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação no boletim oficial da UFSC. 

 
Edital de 1º de fevereiro de 2021 

 
Seleção de estudantes de graduação para estágio não obrigatório na SINOVA 

http://cppd.ufsc.br/oficio-circular-sei-no-2-2019-retrib-titulacao/
http://cppd.ufsc.br/oficio-circular-sei-no-2-2019-retrib-titulacao/
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Nº 1/2021/SINOVA - O Secretário de Inovação da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições e em consonância com a Instrução Normativa Nº 213, de 17 de dezembro de 
2019, Lei nº 11.788/2011 e a Resolução Normativa nº 76/2016/CUn, torna público o presente 
edital de seleção de estudantes de graduação para estágio não obrigatório na Secretaria de 
Inovação (SINOVA) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
1. DO OBJETO 
O presente edital tem por objeto a seleção de 03 (três) estudantes de graduação para a realização 
de estágio não obrigatório na SINOVA.  
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

I.  Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFSC, a partir do 2º semestre;  
II.  Apresentar Índice de Aproveitamento Acumulado (IAA) igual ou superior a seis; 
III.   Não ter sido reprovado por frequência insuficiente (FI) no semestre anterior; 
V. Dispor de 20 (vinte) horas semanais (quatro horas diárias consecutivas, de segunda a 

sexta-feira, no horário de funcionamento da Secretaria) para as atividades do estágio na 
SINOVA. 

  a. As atividades serão desenvolvidas integralmente em caráter remoto, enquanto durar 
as medidas de distanciamento social, decorrentes da pandemia de COVID-19. 

3. DAS VAGAS E ATIVIDADES 
3.1  As vagas são de preenchimento imediato, distribuídas da seguinte forma: 

Escolaridade Quantidade Curso 

Graduação 
01 Design 

02 
Administração / Economia / 
Relações Internacionais 

3.2 Os estudantes selecionados realizarão as suas atividades a fim de prestar suporte e análise 
técnica: 

I. Na definição e nos desdobramentos da estratégia de inovação na UFSC; 
II. Na implantação de iniciativas para a disseminação da cultura de inovação; 

III. Em projetos visando promover a transformação de processos e o desenvolvimento de 
novas soluções; 

IV. No acompanhamento das reuniões/tarefas relacionadas à área; 
V. Nas iniciativas de engajamento com parceiros internos e externos à UFSC; 

VI. No desenvolvimento de ações de divulgação das atividades realizadas pela SINOVA e seus 
parceiros, projetos, palestras, cursos, eventos, workshops, entre outros; 

VII. Outras atividades correlatas.  
4. DA BOLSA DE ESTÁGIO 
4.1 O concessor das bolsas de estágio será a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
sendo o valor definido pela Instrução Normativa nº 213 de 17/12/2019:  

Escolaridade Carga Horária Remuneração Vale-Transporte 

Graduação 20 horas/semana R$ 787,98 R$220,00 

4.2 Enquanto durarem as medidas previstas no item 2.V.a, o vale-transporte não será fornecido.  
5. DA INSCRIÇÃO 
5.1 Para a inscrição no processo seletivo é necessário o envio dos documentos digitalizados para 
o e-mail sinova@contato.ufsc.br na sequência descrita abaixo: 

I. Atestado de matrícula; 
II. Histórico acadêmico atualizado; 

III. Currículo vitae; 
IV. Carta de intenção. 

mailto:sinova@contato.ufsc.br
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5.2 O e-mail deverá conter todos os documentos descritos de I a IV com o assunto “Inscrição – 
Edital 1-2021-SINOVA” e os arquivos devem ser salvos no formato PDF com o nome do estudante, 
conforme os exemplos abaixo: 
NomeSobrenome.atestado 
NomeSobrenome.historico 
NomeSobrenome.curriculo 
NomeSobrenome.cartadeintencao 
5.3 Os candidatos que não seguirem as orientações descritas nos itens 5.1 e 5.2 terão sua 
inscrição indeferida. 
5.4 As inscrições deverão seguir os prazos estipulados no cronograma constante no item 9 deste 
edital. 
6. DA SELEÇÃO 
6.1 A seleção dos estudantes será realizada por comissão a ser instituída pelo Secretário de 
Inovação por meio de portaria publicada no Boletim Oficial da UFSC. 
6.2 O processo seletivo está divido em duas etapas, sendo a primeira análise dos documentos 
encaminhados pelo candidato e a segunda entrevista, que ocorrerá por meio de 
videoconferência. 
6.3 Os critérios de avaliação da primeira etapa serão:  

a) Histórico acadêmico (40%): maior Índice de Aproveitamento Acadêmico (IAA), 
observando-se, também, os itens 2.II e 2.III deste edital. 

b) Currículo vitae (30%): levará em conta as experiências do estudante que contribuirão para 
a sua atuação na realização das atividades do estágio. 

c) Carta de intenção (30%): analisará a coesão e clareza nas ideias e argumentos, além do 
uso adequado de vocabulário e da norma padrão da língua portuguesa, conhecimentos 
específicos, motivação e entusiasmo demonstrados pelo candidato. 

d) Produção gráfica (anexo I deste edital), para a vaga de design (40%). Neste caso, os itens 
anteriores serão computados em 20% cada. 

6.4 Serão selecionados até 10 (dez) candidatos por vaga para a entrevista. 
6.5 Caso a quantidade de inscrições seja superior ao limite presente no item 6.4 deste edital, a 
carta de intenção descrita no item 6.3 “c” será utilizada como critério de desempate. 
6.6 A segunda etapa, de caráter classificatório e eliminatório, consistirá em entrevista presencial, 
que terá o objetivo de avaliar os perfis dos estudantes (aptidões) mais adequados para atuação 
no setor. 
6.7 Os critérios de avaliação da segunda etapa serão:  

a) Habilidades para transmitir suas ideias (20%); 
b) Entusiasmo/Motivação (15%); 
c) Saber ouvir (15%); 
d) Experiência prévia e conhecimentos específicos (30%); 
e) Disposição de aprendizado (20%).  

6.8 Estarão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,00 (sete), 
equivalente a 70% da pontuação indicada no item 6.7, estando eliminados os demais candidatos. 
6.9 As entrevistas serão realizadas conforme o cronograma constante no item 9 do edital. 
6.10 O estudante que não comparecer à entrevista será considerado desistente. 
6.11 É de inteira responsabilidade do estudante, informar no formulário de inscrição telefone e 
e-mail de contato para viabilizar o agendamento do dia e horário da entrevista, sendo 
desclassificados aqueles que não responderem ao contato em tempo hábil. 
6.12 Os estudantes excedentes, classificados após as entrevistas, comporão cadastro de reserva 
e poderão ser convocados no caso de rescisão do TCE pelos motivos previstos nos itens 10.1 e 
10.3, e pela não apresentação dos estudantes classificados dentro do prazo previsto para início 
das atividades do estágio ou caso surja nova vaga. 
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6.12.1 O cadastro de reserva terá validade pelo prazo de 01 (um) ano da publicação do presente 
edital. 
7. DOS RESULTADOS 
A homologação dos inscritos e o resultado final serão publicados na página http://sinova.ufsc.br/ 
conforme o cronograma no item 9 do edital. 
8. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
8.1. O estudante que desejar interpor recurso disporá de 01 (um) dia útil a partir da data de 

publicação do resultado provisório. 
8.2. O estudante deverá enviar o seu recurso substanciado para o email sinova@contato.ufsc.br 

com o assunto “Recurso – Edital 1-2021-SINOVA” 
8.3. Será indeferido preliminarmente, o recurso extemporâneo, inconsistente de intenção 

distorcida ou referente a questões que não atendam às exigências e especificações 
estabelecidas neste Edital. 

9. CRONOGRAMA 

Atividade Datas Local 

Período para inscrição 03 a 17.02.2021 sinova@contato.ufsc.br  

Homologação das inscrições 18.02.2021 http://sinova.ufsc.br/ 

Realização das entrevistas 22 a 24.02.2021 SINOVA 

Divulgação do resultado provisório 24.02.2021 http://sinova.ufsc.br/ 

Interposição de recursos 25.02.2021 sinova@contato.ufsc.br  

Divulgação do resultado final 26.02.2021 http://sinova.ufsc.br/ 

Previsão de início das atividades 01.03.2021 SINOVA 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 Todas as informações fornecidas pelos estudantes estarão sujeitas à verificação e, 
comprovada a não veracidade das informações, a qualquer tempo, o estudante perderá o direito 
ao benefício, além de estar sujeito às penalidades previstas. 
10.2 É assegurado o direito ao recesso remunerado (férias) de 30 (trinta) dias a cada 12 (doze) 
meses de estágio ou proporcional ao período estagiado se menor de um ano, a ser gozado, 
preferencialmente, durante o recesso acadêmico. 
10.3 O Termo de Contrato de Estágio (TCE) poderá ser rescindido a qualquer tempo por interesse 
do estagiário ou pela SINOVA, de forma discricionária, por conveniência ou oportunidade, ou 
mediante descumprimento dos termos contidos no referido TCE. 
10.4 Este edital poderá ser revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou em parte, por 
motivo de interesse público, sem que isso implique direito de indenização de qualquer natureza. 
10.5 A comissão designada será responsável por solucionar os casos omissos a este edital. 

 
Edital de 1º de fevereiro de 2021 

 
Seleção de Estudantes de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu para estágio não obrigatório na 

SINOVA 
Nº 2/2021/SINOVA - O Secretário de Inovação da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições e em consonância com a Lei nº 11.788/2011, Instrução Normativa nº 213, de 
17 de dezembro de 2019, do Ministério da Economia e a Resolução Normativa nº 1/2019/CPG 
da UFSC, torna público o presente edital de seleção de estudantes de pós-graduação lato e stricto 
sensu para estágio não obrigatório na Secretaria de Inovação (SINOVA) da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). 
1. DO OBJETO 
O presente edital tem por objeto a seleção de estudante de pós-graduação lato e stricto sensu 
para a realização de estágio não obrigatório na SINOVA.  
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

http://sinova.ufsc.br/
mailto:sinova@contato.ufsc.br
mailto:sinova@contato.ufsc.br
http://sinova.ufsc.br/
http://sinova.ufsc.br/
mailto:sinova@contato.ufsc.br
http://sinova.ufsc.br/
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I. Estar regulamente matriculado em programa de pós-graduação lato e stricto sensu em 
nível de especialização, mestrado ou doutorado, em qualquer instituição de ensino 
superior. 

II. Possuir graduação em Direito. 
III. Ter Índice de Aproveitamento Acumulado (IAA) igual ou superior a 6 (seis), ou notação 

similar. 
IV. Não ter sido reprovado por frequência insuficiente (FI).  
V. Dispor de 30 (trinta) horas semanais para a jornada de atividade em estágio, podendo ser 

realizada em caráter remoto no limite de 1/3 da carga horária semanal.  
a. As atividades serão desenvolvidas integralmente em caráter remoto, enquanto durar 

as medidas de distanciamento social, decorrentes da pandemia de COVID-19. 
VI. Obter a concordância: 

a. do professor orientador, credenciado ao respectivo programa, para 
estudantes de pós-graduação stricto sensu. 

b. do coordenador do programa, para estudantes de pós- graduação lato sensu 
ou caso o estudante de pós-graduação stricto sensu esteja na fase inicial do 
curso e não possua orientador. 

3. DA VAGA E ATIVIDADES 
3.1 Será ofertada 1 (uma) vaga para estudante de pós-graduação lato e stricto sensu dos 
programas de qualquer instituição de ensino superior que cumprir os requisitos especificados no 
item 2 deste edital. 
3.2  O estudante selecionado realizará as suas atividades a fim de prestar suporte e análise 
técnica: 

I. Na definição e nos desdobramentos da estratégia de inovação na UFSC; 
II. No acompanhamento das reuniões/tarefas relacionadas à área; 

III. Pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais; 
IV. Confecção de minutas de pareceres, notas técnicas, despachos, ofícios, memorandos e 

similares;  
V. Análise de processos administrativos que demandem manifestação da SINOVA;  

VI. Estudo de matérias relacionadas à atuação da SINOVA, tais como direito administrativo, 
propriedade intelectual, inovação, empreendedorismo, dentre outros;  

VII. Nas iniciativas de engajamento com empreendimentos inovadores no âmbito da UFSC; 
VIII. Outras atividades correlatas.  
4. DA BOLSA DE ESTÁGIO 
4.1 O concessor da bolsa de estágio será a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sendo 
os valores definidos pela Instrução Normativa 213 de 17/12/2019:  

Escolaridade Carga Horária Remuneração Vale-Transporte 

Pós-graduação 30 horas/semana R$ 1.665,22 R$220,00 

4.2 Enquanto durarem as medidas previstas no item 2.V.a, o vale-transporte não será fornecido.  
5. DA INSCRIÇÃO 
5.1 Para a inscrição no processo seletivo é necessário o envio dos documentos digitalizados para 
o e-mail sinova@contato.ufsc.br na sequência descrita abaixo: 

I. Formulário de inscrição preenchido e assinado (anexo I deste edital); 
II. Atestado de matrícula; 

III. Histórico acadêmico atualizado, caso o estudante não esteja no primeiro semestre do 
curso; 

IV. Currículo vitae; 
V. Carta de intenção. 

mailto:sinova@contato.ufsc.br
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5.2 O e-mail deverá apresentar com assunto “Inscrição – Edital 2-2021-SINOVA” e conter todos 
os documentos descritos de I a V, salvos no formato PDF com o nome do estudante, conforme 
os exemplos abaixo: 
NomeSobrenome.formulario 
NomeSobrenome.atestado 
NomeSobrenome.historico 
NomeSobrenome.curriculo 
NomeSobrenome.cartadeintencao 
5.3 Os candidatos que não seguirem as orientações descritas nos itens 5.1 e 5.2 terão sua 
inscrição indeferida. 
5.4 As inscrições deverão seguir os prazos estipulados no cronograma constante no item 9 deste 
edital. 
6. DA SELEÇÃO 
6.1 A seleção dos estudantes será realizada por comissão a ser instituída pelo Secretário de 
Inovação por meio de portaria publicada no Boletim Oficial da UFSC. 
6.2 O processo seletivo está dividido em duas etapas, sendo a primeira composta pela análise 
dos documentos encaminhados pelo candidato e a segunda, entrevista presencial. 
6.3 Os critérios de avaliação da primeira etapa, de caráter classificatório e eliminatório, serão:  

e) Histórico acadêmico (40%): maior Índice de Aproveitamento Acadêmico (IAA), 
observando-se, também, os itens 2.III e 2.IV deste edital. 

f) Currículo vitae (30%): levará em conta as experiências do estudante que contribuirão para 
a sua atuação na realização das atividades do estágio. 

g) Carta de intenção (30%): analisará a coesão e clareza nas ideias e argumentos, além do 
uso adequado de vocabulário e da norma padrão da língua portuguesa, conhecimentos 
específicos, motivação e entusiasmo demonstrados pelo candidato. 

6.4 Serão selecionados até 10 (dez) candidatos para a entrevista.  
6.5 Caso a quantidade de inscrições seja superior ao limite presente no item 6.4 deste edital, a 
carta de intenção descrita no item 6.3 “c” será utilizada como critério de desempate. 
6.6 A segunda etapa, de caráter classificatório e eliminatório, consistirá em entrevista presencial, 
que terá o objetivo de avaliar os perfis dos estudantes (aptidões) mais adequados para atuação 
no setor. 
6.7 Os critérios de avaliação da segunda etapa serão:  

a) Habilidades para transmitir suas ideias (20%); 
b) Entusiasmo/Motivação (15%); 
c) Saber ouvir (15%); 
d) Experiência prévia e conhecimentos específicos (30%); 
e) Disposição de aprendizado (20%).  

6.8 Estarão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,00 (sete), 
equivalente a 70% da pontuação indicada no Item 6.7, estando eliminados os demais candidatos. 
6.9 As entrevistas serão realizadas conforme o cronograma constante no item 9 do edital. 
6.10 O estudante que não comparecer à entrevista será considerado desistente. 
6.11 É de inteira responsabilidade do estudante, informar no formulário de inscrição telefone e 
e-mail de contato para viabilizar o agendamento do dia e horário da entrevista, sendo 
desclassificados aqueles que não responderem ao contato em tempo hábil. 
6.12 Os estudantes excedentes, classificados após as entrevistas, comporão cadastro de reserva 
e poderão ser convocados no caso de rescisão do TCE pelos motivos previstos nos itens 10.1 e 
10.3, pela não apresentação dos estudantes classificados dentro do prazo previsto para início das 
atividades do estágio ou caso surja nova vaga. 
7. DOS RESULTADOS 
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A homologação dos inscritos e o resultado final serão publicados na página http://sinova.ufsc.br/ 
conforme o cronograma no item 9 do edital. 
8. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
8.1. O estudante que desejar interpor recurso disporá de 01 (um) dia útil a partir da data de 

publicação do resultado provisório. 
8.2. O estudante deverá enviar o seu recurso substanciado para o email sinova@contato.ufsc.br 

com o assunto “Recurso – Edital 2-2021-SINOVA” 
8.3. Será indeferido preliminarmente, o recurso extemporâneo, inconsistente de intenção 

distorcida ou referente a questões que não atendam às exigências e especificações 
estabelecidas neste Edital. 
 

9. CRONOGRAMA 

Atividade Datas Local 

Período para inscrição 03 a 17.02.2021 sinova@contato.ufsc.br  

Homologação das inscrições 18.02.2021 http://sinova.ufsc.br/ 

Realização das entrevistas 22 a 24.02.2021 SINOVA 

Divulgação do resultado provisório 24.02.2021 http://sinova.ufsc.br/ 

Interposição de recursos 25.02.2021 sinova@contato.ufsc.br  

Divulgação do resultado final 26.02.2021 http://sinova.ufsc.br/ 

Previsão de início das atividades 01.03.2021 SINOVA 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 Todas as informações fornecidas pelos estudantes estarão sujeitas à verificação e, 
comprovada a não veracidade das informações, a qualquer tempo, o estudante perderá o direito 
ao benefício, além de estar sujeito às penalidades previstas em lei e/ou norma da Universidade. 
10.2 É assegurado o direito ao recesso remunerado de 30 (trinta) dias a cada 12 (doze) meses de 
estágio ou proporcional ao período estagiado se menor de um ano, a ser gozado, 
preferencialmente, durante o recesso acadêmico. 
10.3 O Termo de Contrato de Estágio (TCE) poderá ser rescindido a qualquer tempo por interesse 
do estagiário ou pela SINOVA, de forma discricionária, por conveniência ou oportunidade, ou 
mediante descumprimento dos termos contidos no referido TCE. 
10.4 Este edital poderá ser revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou em parte, por 
motivo de interesse público, sem que isso implique direito de indenização de qualquer natureza. 
10.5 A comissão designada será responsável por solucionar os casos omissos a este ed 
 
 

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 
O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
(UFSC), no uso de suas atribuições previstas na Portaria n.º 1852/2018/GR, de 16 de agosto de 
2018, RESOLVE: 
 

Portaria de 28 de dezembro de 2020 
 
Nº 43/2020/SINTER - Artigo 1º Designar o Professor Gilvan Müller de Oliveira, do Departamento 
de Língua e Literatura Vernáculas, do Centro de Comunicação e Expressão, para atuar como 
coordenador do Acordo de Cooperação entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a 
MGIMO University, Rússia, a partir de 23 de dezembro de 2020 até o fim da vigência da 
cooperação em 23 de dezembro de 2025. 
Artigo 2º Será atribuída uma hora semanal para o desempenho desta atividade. 

http://sinova.ufsc.br/
mailto:sinova@contato.ufsc.br
mailto:sinova@contato.ufsc.br
http://sinova.ufsc.br/
http://sinova.ufsc.br/
mailto:sinova@contato.ufsc.br
http://sinova.ufsc.br/


  
  

15 
 

Edital de 5 de janeiro de 2021 
 

Nº 1/2021/SINTER - O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA CATARINA (UFSC), no uso de suas atribuições previstas na Portaria n.º 1852/2018/GR, 
de 16 de agosto de 2018, faz saber aos interessados que estão abertas as inscrições para o 
Programa Piloto de Mobilidades Virtuais da Associação de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM), promovido no âmbito do acordo de cooperação internacional entre a UFSC e a AUGM.  
 1 DO OBJETIVO  
1.1 Promover mobilidades acadêmicas não-presenciais entre a UFSC e instituições estrangeiras 
parceiras da AUGM.  
2 DO PÚBLICO ALVO  
2.1 Alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFSC.  
3 DAS VAGAS, ÁREAS E INSTITUIÇÕES  
3.1 A UFSC poderá pré-selecionar estudantes para até 40 (quarenta) vagas em disciplinas 
oferecidas pelas instituições estrangeiras participantes do programa.  
3.2 As vagas estão abertas a estudantes de qualquer curso de graduação da UFSC.  
3.3 Cada estudante poderá candidatar-se a até 2 (duas) disciplinas oferecidas por até 2 (duas) 
instituições distintas participantes do programa.  
3.4 A oferta acadêmica completa do programa encontra-se disponível no website do Grupo 
Montevideo: http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-
grado/universidades-de-destino/.  
3.5 Cada instituição-anfitriã define o número de vagas disponível para o programa. Caso haja um 
número maior de candidatos dentre todas as instituições do que o número de vagas oferecido 
na atividade, a instituição-anfitriã fará uma seleção final dos alunos para o curso.  
3.6 As instituições estrangeiras participantes do programa são:  
Argentina  
Universidad Nacional de Córdoba (UNC)  
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo)  
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)  
Universidad Nacional del Litoral (UNL)  
Universidad Nacional de La Plata (UNLP)  
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)  
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)  
Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA)  
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)  
Universidad Nacional de Rosario (UNR)  
Universidad Nacional del Sur (UNS)  
Universidad Nacional de San Luis (UNSL) 
Bolívia  
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX)  
Chile  
Universidad de Playa Ancha (UPLA)  
Universidad de Valparaíso (UV)  
Paraguai  
Universidad Nacional de Asunción (UNA)  
4 DAS INSCRIÇÕES  
4.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo formulário: 
https://forms.gle/yyY35YsLNXcgMidt6, período de 7 de janeiro a 28 de janeiro de 2021.  
4.2 Cada estudante poderá candidatar-se a até 2 (duas) disciplinas oferecidas por até 2 (duas) 
instituições distintas participantes do programa.  
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4.3 Para inscrever-se no Formulário, o candidato deverá preencher as informações solicitadas e 
fazer o upload do Atestado de Matrícula, Histórico Escolar e Formulário(s) de Candidatura.  
5 DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA  
5.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação na UFSC;  
5.2 Ter cursado pelo menos o primeiro semestre do seu respectivo curso de graduação no 
momento da candidatura;  
6 DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CANDIDATURA  
6.1 Formulário de Candidatura do Estudante disponível no website do Grupo Montevideo: 
http://grupomontevideo.org/sitio/wp-content/uploads/2020/12/Formulario-de-postulacion-
para-Piloto-de-movilidad-virtual.docx. O estudante deverá preencher um formulário de 
candidatura para cada uma das disciplinas para as quais deseja se candidatar.  
6.2 Atestado de Matrícula em curso de graduação da UFSC.  
6.3 Histórico Escolar de graduação.  
7 DA ADMINISTRAÇÃO DAS VAGAS  
7.1 Caso o número de candidatos seja superior ao número de vagas disponíveis para a pré-
seleção da UFSC (Até 40 vagas em disciplinas) ou o número de candidatos em uma única disciplina 
seja maior do que as vagas disponibilizadas na disciplina pela universidade anfitriã, as vagas serão 
alocadas de acordo com os seguintes critérios:  
•  A SINTER classificará os estudantes inscritos com melhor desempenho acadêmico, segundo 
índice calculado da seguinte forma:  
 
(IAA do aluno no momento da avaliação – IAA médio do curso no momento da avaliação)  

Desvio Padrão do Curso no momento da avaliação 
 
• Será dada preferência ao atendimento da primeira escolha de cada um dos estudantes 
inscritos antes de alocação da segunda vaga.  
8 DO RESULTADO PRELIMINAR  
8.1 A lista dos candidatos selecionados preliminarmente será divulgada até o dia 1º de fevereiro 
de 2021, no website www.sinter.ufsc.br.  
9 DOS RECURSOS  
9.1 O candidato que desejar interpor recurso ao resultado preliminar poderá fazê-lo nos dias 2 e 
3 de fevereiro de 2021. O recurso deverá ser enviado, exclusivamente, por correio eletrônico, 
para o endereço augm.sinter@contato.ufsc.br. O assunto da mensagem enviada deverá ser 
RECURSO + MOBILIDADES VIRTUAIS AUGM + PRIMEIRO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME DO 
CANDIDATO (Ex: RECURSO ESCALA GRADO MARIA SILVA). Os recursos que não forem 
apresentados nesse formato, ou após às 23h:59min horas do dia 03 de fevereiro de 2021, serão 
desconsiderados.  
10 DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO  
10.1 O resultado final será divulgado até o dia 4 de fevereiro de 2021, no website 
www.sinter.ufsc.br.  
11 DOS BENEFÍCIOS  
Os estudantes selecionados receberão:  
• A oportunidade de realização de mobilidade virtual em uma das universidades participantes do 
programa.  
12 DOS COMPROMISSOS DO ESTUDANTE SELECIONADO  
12.1 Obrigações acadêmicas  
• Participar das atividades acadêmicas para as quais foi nomeado pela UFSC.  
• Ao final da atividade, responder o Relatório de Intercâmbio que será enviado pela SINTER por 
e-mail.  
12.2 Em caso de desistência  
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• O candidato é responsável por verificar, antes de se inscrever, sua disponibilidade acadêmica e 
pessoal para realização do intercâmbio. Portanto, se o estudante selecionado precisar desistir do 
intercâmbio, deverá apresentar à SINTER uma Carta de justificativa, devidamente documentada.  
• Se o estudante selecionado desistir sem apresentar justificativa razoável não poderá participar 
de quaisquer outros programas de mobilidade virtual administrados pela SINTER durante os 
semestres de 2021.1 e 2021.2. 
13 DO RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS  
13.1 Caberá à Coordenação do Curso de Graduação analisar e aprovar as disciplinas que deverão 
ser cursadas com aproveitamento no intercâmbio.  
14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
14.1 A SINTER poderá alterar ou encerrar este Edital em qualquer momento, 
independentemente do calendário estabelecido.  
14.2 Os casos omissos serão resolvidos pela SINTER e pela comissão de seleção.  
15 CRONOGRAMA 

EVENTO  PRAZO  

Divulgação do Edital  7 de janeiro de 2021  

Inscrição dos candidatos  De 7 de janeiro de 2021 a 28 de janeiro de 
2021  

Divulgação do resultado preliminar  Até dia 1º de fevereiro de 2021  

Recurso ao resultado preliminar  2 de fevereiro de 2021 e 3 de fevereiro de 
2021  

Divulgação do resultado final  Até dia 4 de fevereiro de 2021  
Florianópolis, 5 de janeiro de 2021. 

 
 

A SECRETÁRIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA (UFSC), no uso de suas atribuições previstas na Portaria Nº 1651/2020/GR, de 
12 de dezembro de 2020, RESOLVE: 

 
Portaria de 11 de janeiro de 2021 

 
Nº 1/2021/SINTER - Art.1º Designar a Professora Marivete Gesser, do Departamento de 
Psicologia, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, para atuar como coordenadora do Acordo 
de Cooperação entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a University of Western Ontario, 
Canadá, a partir de 30 de dezembro de 2020 até o fim da vigência do Acordo, em 30 de dezembro 
de 2025. 
Art. 2º Será atribuída uma hora semanal para o desempenho desta atividade. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC. 
 

Portaria de 18 de janeiro de 2021 
 
Nº 2/2021/SINTER -Art. 1º Designar o Professor Patrick Kuo Peng, do Departamento de 
Engenharia Elétrica e Eletrônica, do Centro Tecnológico, para atuar como Coordenador do 
Acordo de Cooperação entre a Universidade Federal de Santa Catarina e o Institut National 
Polytechnique Toulouse, França, a partir de 22 de março de 2021 até o fim da vigência do Acordo, 
em 21 de março de 2026. 
Art. 2º Será atribuída uma hora semanal para o desempenho desta atividade. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC. 
 

Portaria de 19 de janeiro de 2021 
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Nº 3/2021/SINTER - Art. 1º Art. 1º Designar o Professor Raúl Burgos, do Departamento de 
Sociologia e Ciência Política, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, para atuar como 
Coordenador do Acordo de Cooperação entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a 
Shantou University, China, a partir de 14 de outubro de 2020 até o fim da vigência do Acordo, 
em 14 de outubro de 2025. 
Art. 2º Será atribuída uma hora semanal para o desempenho desta atividade. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC. 

 
 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 
 

O DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais, RESOLVE: 
 

Portaria de 08 de janeiro de 2021 
 

Nº 001/2021/CCE – AUTORIZAR o afastamento integral da servidora docente JANAINA TRASEL 
MARTINS, do Departamento de Artes, para cursar Pós-doutorado junto à Universidade da 
Bahia/Brasil no período de 01 de março de 2021 a 28 de fevereiro de 2022, com ônus limitado. 
(Ref. Processo nº 23080.044603/2020-28) 
 

Portaria de 12 de janeiro de 2021 
 
Nº 002/2021/CCE – Art. 1º Designar, de 12 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021, a 
servidora docente Débora Campos Wanderley, para exercer, em caráter pro tempore, a função 
de Coordenadora de Estágios do curso de Letras Libras presencial do Departamento de Libras, 
em virtude de férias do Coordenador, professor Rodrigo Custódio Da Silva, designado pela 
portaria 121/2019/CCE. 
(Ref. sol.digital n° 000910/2021) 
 
A DIRETORA EM EXERCÍCIO DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, RESOLVE 
 

Portaria de 14 de janeiro de 2021 
 

Nº 003/2021/CCE – Art. 1º Designar a Comissão Avaliadora do Memorial da Avaliação de 
Desempenho (MAD) e do Memorial de Atividades Acadêmicas (MAA), para promoção ao topo da 
carreira do Magistério Superior – classe E (Titular de Carreira), do professor ARNOLDO DEBATIN 
NETO, do Departamento de Design e Expressão Gráfica: 
 

Rogerio Cid Bastos UFSC Presidente 
Helio Ormeu Ribeiro IFSC Examinador 

Marcelo Vandresen IFSC Examinador 

Jânio Rodrigues Lopes IFSC Examinador 

Ana Maria Bencciveni Franzoni UFSC Suplente 
Maria Clara Kaschny Schneider IFSC Suplente 

Art. 2º Estabelecer o cronograma de realização da avaliação do Memorial da Avaliação de 
Desempenho (MAD) e do Memorial de Atividades Acadêmicas (MAA): 
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Data Horário Atividade Local 

04/02/2021 

09h00 às 
09h50 

Apresentação do candidato 
Conferência 
Web - Sala 

https://conf
erenciaweb.
rnp.br/webc
onf/conselh

o-de-
unidade  

10h00 às 
11h50 

Arguição dos membros da banca 

12h15 Leitura da Ata e Divulgação do Resultado 

(Ref. Processo nº 23080.000081/2021-33) 
 

Portaria de 19 de janeiro de 2021 
 
Nº 004/2021/CCE – Art. 1º Dispensar, a pedido, a partir de 20 de janeiro de 2021, a servidora 
docente DIRCE WALTRICK DO AMARANTE da função de Coordenadora de Extensão do 
Departamento de Artes, para a qual foi designado pela Portaria n.º 137/2020/CCE, de 10 de 
dezembro de 2020. 
Art. 2º Designar, a partir de 20 de janeiro de 2021, o servidor docente RANULFO ALFREDO 
MANEVY DE PEREIRA MENDES para exercer a função de Coordenador de Extensão do 
Departamento de Artes, pelo período de dois anos. 
Art. 3º Atribuir cinco horas semanais para o desempenho de tal atividade. 
(Ref. sol.digital n° 001528/2021) 

Portaria de 20 de janeiro de 2021 
 
Nº 005/2021/CCE – AUTORIZAR o afastamento integral do servidor docente MARCOS ANTONIO 
ROCHA BALTAR, do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas, para cursar Pós-doutorado 
junto ao Institut National des Languages et Civilizations Orientales, em Paris/França, no período 
de 01/03/2021 a 31/08/2021 e junto à Universidade do Estado de Santa Catarina, em 
Florianópolis/Brasil, no período de 01/09/2021 a 28/02/2022, com ônus CAPES PRINT. 
(Ref. Processo nº 23080.013311/2020-43) 
 

Portaria de 22 janeiro de 2021 
 

Nº 006/2021/CCE - DESIGNAR os servidores técnicos LÊNIO KAUÊ FARIAS FRIHLING e ANA 
CAROLINA ARNEZ DOS SANTOS e a servidora docente DÉBORA ZAMARIOLI para, sob a 
presidência do primeiro, constituirem Comissão Eleitoral que coordenará a eleição para Chefia 
do Departamento de Artes, Edital de convocação N.º 01/2021/CCE, de 22 de janeiro de 2021.  
(Ref. sol.digital n° 001643/2021) 
 

Portarias de 27 de janeiro de 2021 
 
Nº 007/2021/CCE - Art. 1º Designar as servidoras docentes abaixo relacionados para, sob a 
presidência da primeira, constituírem comissão com o objetivo de analisar e emitir parecer ao 
Conselho de Unidade do CCE sobre proposta de regimento interno de extensão do Departamento 
de Língua e Literatura Vernáculas LLV/CCE 
Janine Soares De Oliveira 
Stefanie Carlan Da Silveira 
Juliane Silva De Almeida 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-de-unidade
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-de-unidade
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-de-unidade
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-de-unidade
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-de-unidade
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-de-unidade
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Art. 2º A Comissão deverá elaborar e apresentar parecer ao Conselho do CCE na reunião ordinária 
de 17 de março de 2021. 
(Ref. atribuições estatutárias e regimentais) 
 
Nº 008/2021/CCE - AUTORIZAR o afastamento integral do servidor docente Alckmar Luiz dos 
Santos, do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas, para cursar Pós-doutorado junto à 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – RJ/Brasil no período de 15/02/2021 a 14/02/2022, 
com ônus limitado. 
(Ref. Processo nº 23080.073247/2019-16) 
 

Portaria de 28 de janeiro de 2021 
 

Nº 009/2021/CCE - Art. 1º Designar, de 28 de janeiro de 2021 a 29 de janeiro de 2021, a servidora 
docente Roberta Pires De Oliveira, para exercer, em caráter pro tempore,  a função de 
Coordenadora de Extensão do CCE, em virtude de férias da Coordenadora e de Subcoordenadora 
de Extensão do CCE.  
(Ref. atribuições estatutárias e regimentais) 

 
Portaria de 29 de janeiro de 2021 

 
Nº 010/2021/CCE - Art. 1º DESIGNAR, a partir de 01 de janeiro de 2021, a servidora docente 
STEFANIE CARLAN DA SILVEIRA, do Departamento de Jornalismo, para exercer a função de 
Coordenadora de Extensão do Departamento de Jornalismo, pelo período de dois anos. 
Art. 2º Atribuir quatro horas semanais para o desempenho de tal atividade. 
(Ref. sol.digital n° 002980/2021) 
 

Portaria de 02 de fevereiro de 2021 
 

Nº 011/2021/CCE - Art. 1º RETIFICAR a Portaria N.º 138/2020/CCE, de 21 de dezembro de 2020, 
que designa a Comissão coordenadora da consulta prévia para a eleição do(a) Diretor(a) e Vice-
Diretor(a) do CCE: 
Onde se lê “gestão 2021-2024” leia-se “gestão 2021-2025” 
Onde se lê “Michelle Duarte da Silva Schlemper – Secretaria do Departamento de Artes” leia-se 
“Michelle Duarte da Silva Schlemper – Secretaria do Departamento de Libras” 
(Ref. atribuições estatutárias e regimentais) 
 

 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 
 

O Diretor do Centro Socioeconômico uso de suas atribuições, de acordo com o disposto no art. 
13, do Regimento da UFSC, RESOLVE: 
 

Edital de 27 de janeiro de 2021 
 

Nº 001/CSE/2021 -  Art. 1 - Convocar os membros do Colegiado do Curso de graduação em 
Ciências Econômicas para elegerem Subcoordenador (a) de Curso, para um mandato até 27 de 
novembro de 2022, a partir de 15 de março de 2021, que será realizada em obediência aos 
dispositivos legais que regem o assunto, mediante o voto direto e secreto. Art. 2 - A eleição será 
realizada, em turno único, no dia 10 de março de 2021 e das 09 às 16 horas. Parágrafo Primeiro 
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– Caso não ocorra a disponibilidade na data eleição no sistema edemocracia, será agendada a 
data disponível no próximo dia útil, sendo a divulgação realizada no site www.cse.ufsc.br 
Parágrafo segundo – Para fins de detalhamento do processo são fixadas as seguintes datas: a) 
Início do registro de chapas 03 de fevereiro de 2021; b) Final do registro das chapas 19 de 
fevereiro de 2021; c) Publicação das chapas inscritas em 22 fevereiro de 2021; d) Relação de 
votantes habilitados em 22 fevereiro de 2021. e) Homologação das chapas até 24 de fevereiro 
de 2021; f) Período para a campanha eleitoral de 25 de fevereiro a 09 de março de 2021; g) 
Eleição em 10 de março de 2021, das 09 às 16 horas; f) Divulgação do resultado eleitoral 11 de 
março de 2021 Art. 3 – O regimento do processo eleitoral será publicado no edital 002/CSE/2021. 
 
 

Edital de 01 de fevereiro de 2021 
 
Nº 003/CSE/2021 - Art. 1 - Convocar os professores integrantes da carreira do magistério superior 
da UFSC, lotados no CSE, em efetivo exercício, para elegerem 01 representante docente, 
suplente, no Conselho Universitário, com mandato de 04 meses e 6 dias, a partir de 20 de março 
de 2021, que será realizada em obediência aos dispositivos legais que regem o assunto, mediante 
o voto direto e secreto. Art. 2 - A eleição será realizada, em turno único, no dia 11 de março de 
2021 e das 09 às 16 horas. Parágrafo Primeiro – Caso não ocorra a disponibilidade na data eleição 
no sistema edemocracia, será agendada a data disponível no próximo dia útil, sendo a divulgação 
realizada no site www.cse.ufsc.br Parágrafo segundo – Para fins de detalhamento do processo 
são fixadas as seguintes datas: a) Início do registro de chapas 03 de fevereiro de 2021; b) Final do 
registro das chapas 19 de fevereiro de 2021; c) Publicação das chapas inscritas em 22 fevereiro 
de 2021; d) Relação de votantes habilitados em 22 fevereiro de 2021. e) Homologação das chapas 
até 24 de fevereiro de 2021; f) Período para a campanha eleitoral de 25 de fevereiro a 10 de 
março de 2021; g) Eleição em 11 de março de 2021, das 09 às 16 horas; f) Divulgação do resultado 
eleitoral 12 de março de 2021 Art. 3 – O regimento do processo eleitoral será publicado no edital 
004/CSE/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


