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Profissionais 
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Maio/2015 

1. Recursos Financeiros; 

2. Credenciamento/recredenciamento de docentes; 

3. Assuntos Gerais. 



1. Recursos Financeiros: 
Reuniões e Bancas 

1. Passagens e diárias para Coordenação do Programa 

participar em reunião com a Coordenação de Área na 

CAPES; 

2. Recomendação que os membros externos de bancas de 

mestrado sejam docentes de outros Programas/ Depto. da 

UFSC ou de IES situadas na Grande Florianópolis/SC; 

3. Passagens/diárias para membro externo de banca de 

mestrado realizada somente no mês de fevereiro; 

4. De acordo com as disponibilidades orçamentárias e 

consulta prévia à PROPG/UFSC, há possibilidade de 

custear passagens e/ou diárias para membro externo que 

participe de duas ou mais bancas durante a permanência 

em Florianópolis/SC. 

 



Solicitação deverá ser encaminhada, por meio de formulário 

eletrônico (http://auxilio.prpg.ufsc.br/), na observância do seguinte 

cronograma: 

Mês de realização 

do evento 

Data limite de solicitação Data de Divulgação do 

Resultado 

Janeiro Até o dia 1º de novembro A partir de 15 de novembro 

Fevereiro Até o dia 1º de dezembro A partir de 15 de dezembro 

Março Até o dia 1º de janeiro A partir de 15 de janeiro 

Abril Até o dia 1º de fevereiro A partir de 15 de fevereiro 

Maio Até o dia 1º de março A partir de 15 de março 

Junho Até o dia 1º de abril A partir de 15 de abril 

Julho Até o dia 1º de maio A partir de 15 de maio 

Agosto Até o dia 1º de junho A partir de 15 de junho 

Setembro Até o dia 1º de julho A partir de 15 de julho 

Outubro Até o dia 1º de agosto A partir de 15 de agosto 

Novembro Até o dia 1º de setembro A partir de 15 de setembro 

Dezembro Até o dia 1º de outubro A partir de 15 de outubro 

2. Recursos Financeiros: 
taxa de inscrição em evento 



2. Recursos Financeiros: 
taxa de inscrição em evento 

 Solicitações de Eventos Internacionais (pagamento posterior 

por reembolso): 

1. Resumo do trabalho; 

2. Carta de aceite ou de submissão do trabalho; 

3. Informações sobre período e local do evento (folder, home-page,...) 

 Solicitações de Eventos Nacionais (pagamento via empenho): 

1. Resumo do trabalho; 

2. Carta de aceite ou de submissão do trabalho; 

3. Informações sobre período e local do evento (folder, home-page,...); 

4. Dados cadastrais da empresa para o empenho (CNPJ, e-mail, número 

da conta e agência bancária para pagamento)  



2. Recursos Financeiros: 
taxa de inscrição em evento 

 
Documentos  a  serem  anexados  para  Reembolso de Taxa 

de Inscrição de Professor da UFSC em evento no exterior 

 Encaminhar memorando à PROPG assinado pela 

Coordenação; 

 Cópia do certificado de apresentação do trabalho; 

 Cópia da fatura do cartão de crédito; 

 Comprovante do valor da inscrição. 



3. Credenciamento/recredenciamento 
de Docentes de MP 

Convidados: 
 
1. Prof. Dr. Valdir Fernandes – ITFPR 
    Coord. Adjunto MP Ciências Ambientais 

 
2. Prof. Dr. Renato Carlson – UFSC 
    Coord. Adjunto MP Engenharias IV 

 
3. Prof. Dra. Francine Lima Gelbcke – UFSC 
    Coord. Adjunta de MP Enfermagem 



3. Critérios para Credenciamento/ 
recredenciamento de MA e MP 

I - Produção bibliográfica: artigos publicados em periódicos, 

livros ou capítulos de livros e trabalhos completos em 

anais de eventos; 
 

II - Produção técnica: material bibliográfico ou documental, 

produção instrumental passível ou não de propriedade 

intelectual, produção de disseminação de conhecimento e 

serviços técnicos e especializados; 
 

III - Produção  acadêmica: docência de disciplinas, projetos 

de pesquisa/extensão, orientações de Ms/Dr, orientações 

de IC/monografias/trabalhos de conclusão de curso, 

bancas de concursos ou defesas de mestrado/doutorado, 

comissões de trabalho de Órgãos Oficiais/Agências de 

Fomento. 



3. Critérios para Credenciamento/ 
recredenciamento 

I - Produção de Material Bibliográfico ou Documental: 
  

1.1. Material didático/instrucional para educação básica/superior/profissional; 

1.2. Relatório conclusivo de pesquisa aplicada; 

1.3. Manual de operação técnica; 

1.4. Protocolo tecnológico experimental/aplicação ou adequação tecnológica; 

1.5. Artigo publicado em revista técnica ou de divulgação; 

1.6. Prefácio ou posfácio; 

1.7. Verbete; 

1.8. Resenha ou crítica artística; 

1.9. Organização de livro (coletânea ou tratado); 

1.10. Organização de revista (editoria ou corpo editorial); 

1.11. Parecer de artigos 

1.12. Tradução; 

1.13. Organização de catálogo de produção artística; 

1.14. Texto em catálogo de exposição ou de programa de espetáculo. 



3. Critérios para Credenciamento/ 
recredenciamento 

II - Produção Técnica Passível ou Não de Proteção 

pela Propriedade Intelectual: 
 

2.1. Produto; 

2.2. Processo; 

2.3. Desenho industrial; 

2.4. Topografia de circuito integrado; 

2.5. Programa de computador; 

2.6. Indicação geográfica; 

2.7. Marca; 

2.8. Cultivar; 

2.9. Tecnologia social; 

2.10. Modelo ou metodologia; 

2.11. Base de dados técnico-científica; 

2.12. Carta, mapa ou similar. 



3. Critérios para Credenciamento/ 
recredenciamento 

III - Produção de Disseminação de Conhecimentos: 
  

3.1. Organização de evento; 

3.2. Participação em comissão científica; 

3.3. Participação em mesa redonda; 

3.4. Palestrante ou conferencista; 

3.5. Parecer de trabalho em evento; 

3.6. Produção de programas de mídia; 

3.7. Participação em programas de veículos de comunicação; 

3.8. Artigo em jornal; 

3.9. Coluna em jornal ou revista; 

3.10. Preparação de atividade de capacitação; 

3.11. Docência em atividade de capacitação. 



3. Critérios para Credenciamento/ 
recredenciamento 

IV - Serviços Técnicos e Especializados: 
 

4.1. Relatório técnico conclusivo; 

4.2. Assessoria e consultoria; 

4.3. Laudo técnico; 

4.4. Participação em comissão técnico-científica; 

4.5. Avaliação de projeto, programa ou política pública; 

4.6. Elaboração de norma ou marco regulatório na gestão pública; 

4.7. Acreditação de produção técnica ou tecnológica (declaração 

de impacto); 

4.8. Serviço técnico associado à produção artística; 

4.9. Outro tipo de serviço técnico especializado. 



4. Assuntos Gerais 


