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 DATAS DOCUMENTOS ENTREGUES ANÁLISE 
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Abertura da Chamada Pública: 

de 10 a 28 de agosto de 2015. 

 

Cadastramento no sistema 

online de 15 a 28 de agosto de 

2015. 

Entrega de documentos da Primeira Etapa, ver detalhamento no item 5.1 da 

Chamada Pública. 

1– Histórico Escolar de Ensino Médio do candidato; 

2 – Comprovante de residência do candidato dos últimos dois anos, em 

Santa Catarina; 

3 – Comprovante de matrícula expedido pela IES, como aluno regular do 

programa de pós-graduação na modalidade presencial.  

4 – Histórico Escolar do Curso de Graduação concluído pelo candidato; 

5 – Cópia impressa do Cadastro de solicitação de bolsa de estudos 

UNIEDU/Pós-graduação/2015, disponível em www.uniedu.sed.sc.gov.br. 

Preenchimento, impresso e assinado pelo candidato; 

6 – Cópia do Curriculum Vitae impressa diretamente da Plataforma Lattes 

com o registro das atividades acadêmicas declaradas no Cadastro de 

solicitação de bolsa.  

6.1- Relação das Atividades Acadêmicas, identificando em qual item o 

documento obteve pontuação. 

7 - Planejamento de estudos e das atividades que serão desenvolvidas no 

curso de pós-graduação, conforme modelo no anexo II; e 

8 – Cópia da Carteira de Identidade e, se casado(a), Certidão de 

Casamento ou documento registrado em cartório que comprove união 

estável. 

 

Procede-se a conferencia da documentação. 

 

Publicação dos homologados e 

não-homologados: 10 de 

setembro de 2015 

 

Recurso: até 15 de setembro de 

2015, utilizando o modelo 

disponível no site. 

 

Publicação dos homologados e 

não-homologados pós recurso: 

22 de setembro de 2015 

 

http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/


S
eg

u
n

d
a
 E

ta
p

a
 –

 C
la

ss
if

ic
a
tó

ri
a
  

 

Publicação dos Classificados: 

30 de setembro de 2015 

 

Recurso: até 05 de outubro de 

2015, utilizando o modelo 

disponível no site. 

  

Publicação Relação Final dos 

Classificados, pós recurso: 

15 de outubro de 2015. 

 

Sem envio de documentação. 

Análise dos documentos enviados na 

Primeira Etapa 

1. Resultado do desempenho acadêmico, 

média obtida durante a graduação. 

2.Análise do Plano de Estudos, pelos 

pareceristas, aos seguintes Critérios de 

Avaliação: 

 Relevância da área do conhecimento 

do curso para o desenvolvimento 

científico e tecnológico da região do 

candidato; 

 Prioridade da área de conhecimento 

para o desenvolvimento regional; 

 Responsabilidade e abrangência 

social do curso para a região do 

candidato;  

 Originalidade e inovação; 

 Viabilidade técnica e econômica de 

execução. 
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Entrega da Documentação 

Terceira Etapa: 

De 16 a 23 de outubro de 2015 

 

Entrega dos seguintes documentos: 

 

1 Termo de Compromisso de Bolsista; 

2 Cópia do CPF; 

3 Comprovante de conta bancária no Banco do Brasil: número 

de conta corrente e agência, com sede em SC, em nome do 

bolsista e devidamente habilitada; 

4 Atestado de Frequência no curso de pós-graduação. 

 

 

Procede-se a conferência e análise da 

documentação.  

Comprovação da pontuação obtida pelas 

Atividades Acadêmicas, já apresentadas na 

Primeira Etapa. Publicação da Outorga 

29 de outubro de 2015 

 

  

Publicação Relação Final dos 

Outorgados: 

10 de novembro de 2015 

Pagamento Bolsa: 

dezembro/2015. 
 


