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Edital Nº 002/PGCIN/2016
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PGCIN 2016
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, tendo em vista a Resolução
001/PGCIN/2016, torna pública a abertura das inscrições para a solicitação de pedido de bolsas nos Cursos
de Doutorado e Mestrado em Ciência da Informação para o ano de 2016.
1. PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas entre os dias 24 e 29 de fevereiro, no horário das 08h às 12h, na Secretaria
do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Centro de Ciências da Educação, Bloco B, sala
105, Campus Universitário, Trindade, Florianópolis.
2. CANDIDATOS
Poderão concorrer à bolsa os alunos regulares (ingressantes ou veteranos), sendo estes últimos bolsistas
do programa, bolsistas emergenciais ou não bolsistas, que atendam aos requisitos exigidos pelo Programa
e ao disposto na Resolução 001/PGCIN/2016.
3. DOCUMENTAÇÃO
Os alunos interessados (ingressantes e veteranos) deverão preencher e protocolar na secretaria do
Programa, no prazo estabelecido, o requerimento de pedido de bolsa, disponível na página do Programa.
Os alunos ingressantes concorrem à bolsa a partir da classificação geral calculada com base na nota
obtida no processo seletivo para o Programa.
Os alunos veteranos, bolsistas ou não bolsistas, deverão anexar ao requerimento de pedido de bolsa os
seguintes documentos:
a. Histórico Escolar do mestrado ou doutorado, conforme o caso;
b. Planilha de pontuação da produção científica, conforme Instrução Normativa 001/PGCIN/2016, disponível
na página do Programa, devidamente preenchida e documentada relativa aos dois últimos anos para os
doutorandos e ao ano anterior para os mestrandos;
c. Declaração do orientador, conforme modelo disponível na página do Programa, atestando que o discente
cumpriu todos os prazos do plano de atividades;
d. Currículo Lattes atualizado.
OBS: a) A falta de qualquer um dos documentos acima listados tornará inválida a inscrição; b) no
ato da inscrição, a Secretaria do Programa não fará a verificação dos documentos entregues.
4. O PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO
A inscrição do candidato será homologada pela Comissão de bolsas do Programa após verificação da
documentação entregue no ato da inscrição.
5. A CONCESSÃO DAS BOLSAS
A Comissão de Bolsas examinará a documentação entregue conforme as condições descritas na Resolução
001/PGCIN/2016.
6. CALENDÁRIO
. Avaliação dos pedidos – 01 de março de 2016.
. Divulgação do resultado – 02 de março de 2016.
. Entrega do termo de compromisso assinado e reconhecido na secretaria do Programa – 03 e 04 de março
de 2016.
Florianópolis, 23 de fevereiro de 2016.
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Coordenadora do PGCIN

