
               

 
 

 

 

 
ORIENTAÇÕES AOS BOLSISTAS SELECIONADOS DO  

PROGRAMA UNIEDU/PÓS-GRADUAÇÃO/2014 EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, 
MESTRADO E DOUTORADO  

 
O candidato classificado na Segunda Etapa de Análise - Comprovação De Mérito e 
que ascendem a uma vaga de BENEFICIADO tem até 24/07/2014 para apresentar à 
Diretoria de Ensino Superior/SED – (Rua Antônio Luz, 111 Centro Florianópolis SC  CEP 
88010-410 - Diretoria de Educação Superior), cópia da documentação, abaixo 
relacionada, que será conferida e servirá de pré-requisito para a outorga das bolsas.   
Aos candidatos que já estão com outorga NÃO DEVEM ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO, 
apenas os candidatos que ascendem a uma vaga constando apenas o protocolo. 
 

1) TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA – TCB DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 
PROGRAMA FUMDES/2014 –, preencher os campos específicos do bolsista, imprimir 
o referido termo, datar e assinar (imprescindível).  

 
 Anexar a este termo:  
- Cópia do CPF;  
- Cópia do Cartão com o número da conta corrente bancária informada (devendo 
ser obrigatoriamente - Banco do Brasil e com sede em Santa Catarina);  
- Atestado de frequência do 2º semestre/2014, com previsão de data de término do 
curso; 
- Plano de Estudos das atividades pretendidas (podendo seguir o roteiro item V do 
Cadastro de Solicitação da Bolsa) acrescido de cronograma de trabalho dividido por 
semestre, até a conclusão do curso.  
 
2) CÓPIA DE COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS constantes no 
currículo aprovado no processo de seleção (conforme previsto na Chamada Pública n° 
008/2014 – Da Documentação – item 6.2).  
Consiste em apresentar fotocópia simples dos documentos que comprovam as 
informações no cadastro sobre as Atividades Acadêmicas (Produções: Trabalhos 
científicos, artísticos, culturais e realizações profissionais no campo de conhecimento). 
 
OBS.: Os documentos a serem encaminhados devem ser ordenados, paginados e não 
encadernado ou grampeado, contendo um sumário de identificação: 
 
SUMÁRIO 
1- Termo de Compromisso de Bolsista; 
2- Cópia do CPF; 
3- Comprovante como titular de Conta Corrente no Banco do Brasil, agencia com sede 
em Santa Catarina; 
4- Atestado de Frequência no Curso de Pós-graduação; 
5- Plano de Estudo e; 
 
 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Secretaria de Estado da Educação 

Diretoria de Educação Superior - DIES 

 

 

 



6- Comprovação das Atividades Acadêmicas identificando o item no qual obteve 
pontuação, observando a seguinte ordem:  

6.1 autoria de livro 
6.2 artigo publicado em periódico classificado pelo Qualis Periódicos/CAPES 
6.3 capítulo de livros publicados 
6.4 publicação em anais de congressos técnico-científicos 
6.5 trabalhos publicados em jornais ou revistas 
6.6 exercício de monitoria, participação em programa de extensão 
6.7 integrar ou ter integrado grupo de pesquisa vinculada em instituições 
reconhecidas pelo MEC e pelo CEE/SC 

 
Eventuais esclarecimentos acerca das referidas orientações podem ser obtidos pelo 
endereço eletrônico:  bolsafumdes@sed.sc.gov.br 
 
 
Florianópolis, 14 de julho de 2014. 
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