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Curso de Especialização em Ciência e Tecnologia

EDITAL DE SELEÇÃO nº 001/2016
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

A Coordenação do Curso de Especialização em Ciência e Tecnologia da Universidade
Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, declara abertas as inscrições e
estabelece as normas para o processo de seleção de candidatos para o Curso de
Especialização em Ciência e Tecnologia.
Poderão inscrever-se profissionais da área de educação ou que atuem na área de
educação. Os prazos e requisitos definidos para o processo seletivo são os seguintes:

1. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO
1.1. INSCRIÇÕES: 11/02/2016 à 11/03/2016
1.2. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO: 11/02/2016 à 14/03/2016 (pessoalmente)
1.3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 17/03/2016
1.4. RESULTADO FINAL: 21/03/2016
1.5. MATRÍCULA: 28/03/2016 à 04/04/2016
1.6. INÍCIO DAS AULAS: 12/04/2016

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS: 11/02/2016 à 11/03/2016
2.1.1. Para realizar a inscrição o candidato deverá proceder da seguinte maneira:
(1) acessar o endereço eletrônico disponibilizado no portal www.posct.ufsc.br,
(2) preencher integralmente o formulário eletrônico, e
(3) clicar em ‘Enviar”.
NOTA: Os candidatos que não efetuarem este cadastro não terão a inscrição
considerada homologada para concorrer ao processo seletivo, mesmo que tenham
enviado o restante da documentação.
2.2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
2.2.1. Cópia autenticada do Diploma de Graduação de Instituição de Ensino Superior
reconhecido pelo MEC.
2.2.2. Cópia autenticada do documento de identidade civil (somente será aceito RG).
2.2.3. Memorial descrito: Breve relato da experiência profissional e motivação para a realização
do curso (máximo 2 páginas).
2.2.4. Curriculum Lattes impresso (lattes.cnpq.br).
2.2.5. Confirmação do cadastro via internet, conforme item 2.1.1.
2.2.6. Candidatos formados no exterior deverão apresentar comprovação de seu diploma
devidamente revalidado.
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2.2.7. Cópia de visto temporário vigente, de visto permanente ou declaração da Polícia Federal
atestando situação regular no País, para tal fim, no caso de pessoas sem a nacionalidade
brasileira.
2.2.8. Os documentos descritos nos Itens 2.2.1 a 2.2.5 deste Edital deverão ser entregues
pessoalmente no período de 05/02/2016 à 14/03/2016 no endereço:

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Centro Joinville
Rua Dr. João Colin, 2700
Secretaria da Pós-Graduação – no horário das 08h às 12h de segunda à sexta-feira até
dia 26/02/2016.
Entre os dias 29/02/2016 e 14/03/2016, das 8h às 12h e das 14h às 17h de segunda à
sexta-feira.

3. DA HOMOLOGAÇÃO
3.1 As inscrições serão homologadas no dia 17/03/2016. Para tanto, será considerado o
cumprimento dos requisitos solicitados no item 2.2 deste edital.
3.2. As inscrições homologadas estarão disponíveis no portal www.posct.ufsc.br.

4. DAS VAGAS
4.1. Serão disponibilizadas 22 (vinte e duas) vagas, preenchidas de acordo com a classificação
dos candidatos realizada em processo seletivo.

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1. Constará de:
(1) Análise do Currículo Lattes;
(2) Análise do documento solicitado no Item 2.2.3 deste edital,
(3) Entrevista (se necessária).

6. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1. Estarão classificados para ingressar no curso os 22 primeiros candidatos de acordo com o
processo seletivo (Item 5).
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7. RESULTADO FINAL
7.1. O resultado final do processo de seleção será divulgado no dia 21/03/2016, no site
www.posct.ufsc.br.

8. MATRÍCULA
8.1. A matrícula será realizada no período de 28/03/2016 à 04/04/2016, no horário das 08h às
12h e das 14h às 17h, pelo candidato ou seu procurador legal, na secretaria de pós-graduação
(Bloco E) da UFSC – Joinville, SC.
8.2. Os candidatos aprovados e não classificados conforme o número de vagas serão
considerados excedentes e poderão ser chamados no caso de vacância, em até 14 dias do
início do Curso.
8.3. Os candidatos que não comparecerem até data/horário limite de matrícula serão
considerados DESISTENTES, não sendo abertas exceções, perdendo assim o direito à vaga.
8.4. Em caso de desistência de um candidato aprovado, será comunicado por mensagem
eletrônica (e-mail) o primeiro excedente classificado. Este por sua vez terá o prazo de 2 (dois)
dias úteis a partir do recebimento do e-mail para sua apresentação e matrícula; caso não se
apresente, será considerado DESISTENTE.

9. CARACTERÍSTICAS DO CURSO
9.1. PERÍODO DO CURSO: 12/04/2016 à 27/10/2017.
9.2. CARGA HORÁRIA: 360 horas/aula.
9.3. DIAS E HORÁRIOS DAS AULAS: 3ª e 5 ª feiras das 19h às 22:30h.
9.4. TITULAÇÃO CONFERIDA: Especialista em Ciência e Tecnologia.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. A inscrição poderá ser feita por procuração, obtida em cartório, com apresentação do
documento de identidade do procurador.
10.2. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações
prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de seu
representante no preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.
10.3. É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea.
10.4. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos.
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11. DOS RECURSOS
11.1. O candidato que desejar interpor recursos disporá de dois dias úteis, a contar do dia
subsequente ao da divulgação do Resultado Final (21/03/2016), no horário das 08h às 12h e
das 14 h às 17h, na secretaria de pós-graduação da UFSC – Joinville, SC.
11.2. O recurso deverá ser apresentado de acordo com formulário disponibilizado com o Anexo
I deste Edital.
11.3. Não serão aceitos recursos via postal, fax ou correio eletrônico, sob pena de serem
preliminarmente indeferidos.

12. CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do processo de seleção do Curso de
Especialização.

Joinville, 05 de fevereiro de 2015

Prof. Dr. Carlos Maurício Sacchelli
Coordenador do Curso
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ANEXO I
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
DADOS DO REQUERENTE
Nome:

DADOS DO PEDIDO
Recurso sobre:

FUNDAMENTAÇÃO

Joinville, _____ de ___________________________ de 2016.

_____________________________________
Assinatura do requerente

