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 Edital Nº 006/PGCIN/2021 - SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA  

 ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO  
 
Abertura de inscrições à seleção para ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO EM CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCIN), do 
Departamento de Ciência da Informação (CIN), do Centro de Ciências da Educação (CED), da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
 
1 - Estarão abertas, a partir de 1° de janeiro de 2022 , em fluxo contínuo, as inscrições para 
seleção de candidatos ao estágio de pós-doutorado do PGCIN. 
 
2 - A inscrição deve ser realizada pelo endereço eletrônico: 
https://propg.ufsc.br/cbo/#Est%C3%A1gio%20P%C3%B3s-Doutoral. O candidato deverá 
preencher o formulário de inscrição no site e entregar a documentação ao programa de pós-
graduação onde pretende realizar o estágio. 
 
3 - O candidato deve desenvolver um Plano de trabalho, contendo: 
▪ Projeto de pesquisa resumido (máximo 15 páginas), incluindo cronograma de execução das 
atividades; 
▪ Atividade de ensino, se houver; 
▪ Publicações, participações em eventos científicos e reuniões de grupos de pesquisa. 
- Caso o projeto de pesquisa envolva atividades regidas por normas específicas, as respectivas 
licenças e autorizações deverão ser anexadas ao processo. 
 
4 - Carta de aceite do supervisor (professor permanente do Programa), constando: 
▪ Período específico de realização do estágio (dia/mês/ano de início e término), 
▪ Área e linha de pesquisa do Programa a que o projeto ficará vinculado. 
▪ Informação se haverá ou não recebimento de bolsas de órgãos de fomento ou outras fontes. 
- Nos casos de “pós-doutorado convênio”, o supervisor deve informar na carta de aceite que o 
estágio será realizado nestas condições. Neste caso, o candidato não terá direito a certificado, 
porém a matrícula será realizada da mesma forma. 
 
5 - A entrega da documentação deve ser feita pelo endereço eletrônico: 
selecao.ppgcin@contato.ufsc.br.  
 
6 - O resultado da solicitação será publicado no site do PPGCIN.  
 

Florianópolis, 13 de dezembro de 2021. 
 
 
 

Prof. Dr. Edgar Bisset Alvarez 
Coordenador do PGCIN 
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