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Edital n 004/PGCIN/2021 - SELEÇÃO COMISSÃO DE VISIBILIDADE, MARKETING E 
DIVULGAÇÃO PGCIN  2022

A Coordenação  do Programa de  Pós-Graduação  em Ciência  da  Informação,  
torna pública  a abertura  das inscrições  para formação da Comissão de Visibilidade, 
Marketing e Divulgação do PGCin, para os anos de 2022 e 2023, para implementação a 
partir de maio de 2022.

1 PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições serão realizadas entre os dias 11 e 21 de abril de 2022, através do 

formulário:  Link aqui

2 CANDIDATOS 
Poderão  participar  discentes  do  curso  de  mestrado e  doutorado regularmente 

matriculados (ingressantes ou veteranos). 

3 DOCUMENTAÇÃO 
Todos os discentes interessados deverão preencher o formulário de inscrição no 

prazo estabelecido.

4 CALENDÁRIO
Divulgação da formação da Comissão: dia 28 de abril de 2022. 

5 DISPOSIÇÕES FINAIS 
Os casos omissos serão examinados pela Coordenação do PGCIN. 

A Formação  de  uma Comissão  de  Visibilidade,  Marketing  e  Divulgação  do 
PGCin, é um dos projetos que fazem parte das ações estratégicas PGCin-UFSC (2020-
2024), que possui o objetivo de promover ações de visibilidade, marketing e divulgação 
do Programa de Pós-graduação,  linhas  e grupos de pesquisas e pesquisas realizadas 
pelos seus discentes regulares e egressos. 

Este formulário é um primeiro contato para conhecer os discentes que desejam 
participar  da  comissão,  pois  em  breve  será  marcado  uma  reunião  para  melhores 
explicações, disponibilidade e delineamento das funções de cada integrante.

O período de gestão da comissão será de um (1) ano (maio de 2022 a maio de 
2023), podendo ser renovada por mais um (1) ano. Tendo os discentes participantes da 
comissão, direito a créditos por atividades complementares, de acordo com Resolução 
do PGCin.

Florianópolis, 07 de abril de 2022. 

Prof. Dr. Edgar Bisset Alvarez 
Coordenador do PGCIN
Portaria 1221/2021/GR

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHc5efX6a-xTTdLe8vaIWfj_bYH8LLsq6veI4OssumWsW32w/viewform
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