
Agosto/2015 

Reunião da PROPG/UFSC com os 
Coordenadores de Programas 

de Pós-Graduação 
  

Prof. Dra. Joana Maria Pedro 
Pró-Reitora 

Prof. Dr. Juarez V. do Nascimento 
Pró-Reitor Adjunto 



Pauta da Reunião de Agosto/2015 

1. Pesquisa sobre o perfil sócio-econômico do estudante 

de pós-graduação da UFSC; 

2. Recursos PROAP 2015 e PNPD 2014; 

3. Procedimentos para bancas realizadas com 

participação de membro externo por meio de sistema 

de interação de áudio e vídeo em tempo real; 

4. Assinaturas de convênios de cooperação para oferta 

de turmas MINTER e DINTER; 

5. Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e 

Inovação; 

6. Assuntos Gerais 

 



1. Pesquisa sobre o perfil dos 
estudantes da pós-graduação 

Pesquisa sobre o perfil sócio-econômico do 

estudante de pós-graduação da UFSC 

 

Apresentação: Prof. Dra. Joana Maria Pedro 

   Ma. Jouhanna Menegaz 

 



2. Concessão de Recursos do 
PROAP/CAPES para UFSC 2015 

1. Manutenção dos valores de custeio referentes 

ao ano de 2014 e inclusão do custeio do PNPD 

de 2014 (meses de utilização da bolsa) 

 

1. Sete PPGs com Nota 6 migraram para o 

PROEX/CAPES (Aquicultura, C. dos Alimentos, 

Interdisciplinar em C. Humanas, Educação 

Científica e Tecnológica, Eng. Civil, Eng. de 

Alimentos, Filosofia); 



Recursos do PROAP/CAPES para 
UFSC 2015 

1. Concessão de R$ 25.000,00 aos cursos com início em 

março/2015 (Engenharia e Ciências Mecânicas, 

Oceanografia, Engenharia de Transporte e Gestão 

Territorial) 

2. Concessão de R$ 3.996.200,00 para custeio dos PPGs 

com nota 3, 4 e 5 

3. Concessão adicional de R$ 198.000,00 para Custeio do 

PNPD de PPGs da UFSC; 

4. Concessão de R$ 399.620,00 para Custeio da PROPG; 

5. Montante concedido pelo PROAP/CAPES à UFSC de   

R$ 4.593.820,00 



ConcessãoRecursos do PROAP/CAPES 
para UFSC 2015 

Plano de Trabalho Institucional - PTI 

Atividades Valor 

1. Manutenção de equipamentos R$    200.000,00 

2. Manutenção e funcionamento de laboratórios R$    500.000,00 

3. Cursos e treinamentos de técnicas de laboratório R$    200.000,00 

4. Produção, revisão e publicação de artigos científicos R$    300.000,00 

5. Realização de eventos científico-acadêmicos no país R$    271.320,00 

6. Participação de professores e estudantes em eventos 

científico-acadêmicos no país e no exterior 

R$ 1.200.000,00 

7. Participação de convidados externos em atividades 

científico-acadêmicas no país 

R$ 1.582.500,00 

8. Participação de professores e estudantes em atividades 

de intercâmbio e parcerias entre PPGs 

R$    250.000,00 

9. Participação de estudantes em cursos ou disciplinas 

em outro PPG no país 

R$      90.000,00 

Total R$ 4.593.820,00 



Recursos de Custeio PNPD/CAPES 

Resposta da CAPES sobre a consulta 

formulada pela PROPG/UFSC 

1.       Os recursos do PNPD/CAPES são destinados aos 

bolsistas desse programa. Contudo, se os recursos 

estiverem ociosos e/ou os bolsistas estiverem de acordo, 

é possível utilizar os recursos nos respectivos PPG's; 

 

2.       Os recursos do PNPD/CAPES foram calculados com 

base na concessão de bolsas de 2014, mas a utilização 

não está vinculado aos bolsistas de 2014. Os bolsistas de 

2015 podem utilizar o recurso; 

 

3.       A prestação de contas deverá ser realizada 

conjuntamente, uma vez que se trata de um único termo 

de descentralização. 



3. Bancas de Defesas com membro 
externo on line 

Projeto de implantação na UFSC de locais para 

defesas 

 

1. Envolvidos: PROPG, SETIC, EGC, PPGs, Direção 

das Unidades de Ensino. 
 

2. Metas: 

•Possibilidade de realizar 25 defesas 

simultaneamente; 

•Equipamentos disponibilizados; 

•Locais disponibilizados mediante agendamento 

prévio; 

 



3. Bancas de Defesas com membro 
externo on line 

1. Solicitar a emissão de parecer prévio do membro 

externo que participará da defesa por meio de 

sistema de interação de áudio e vídeo em tempo 

real, para justificar a assinatura do Coordenador 

na folha de rosto (aprovação do trabalho); 
 

2.  Solicitar a emissão de parecer final do membro 

externo posterior a defesa, para suprir as 

possíveis falhas do sistema de interação de áudio 

e vídeo em tempo real quando da decisão final da 

banca; 

 

Recomendações da CPG/UFSC 



3. Bancas de Defesas com membro 
externo on line 

3. Necessidade da ata de defesa mencionar a 

realização de defesa pública com participação do 

membro externo por meio de sistema de interação 

de áudio e vídeo em tempo real; 
 

4. Encaminhar, previamente, o arquivo dos slides da 

apresentação ou da gravação da apresentação 

oral da defesa para o membro externo; 
 

5.  Solicitar autorização prévia do membro externo 

para utilização da imagem, caso a defesa seja 

gravada. 

Recomendações da CPG/UFSC 



4. Convênios de Cooperação para oferta de 

turmas MINTER e DINTER 

 

1. Necessidade de assinatura de convênio de 

cooperação com plano de trabalho 

específico antes do início das aulas de turma 

MINTER ou DINTER; 

 

2. Instituição receptora deve se responsabilizar 

pelo financiamento de todas as despesas da 

oferta do curso, inclusive as defesas. 



5. Conferência Estadual de Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

• Será realizada em Florianópolis, Itajaí, 

Criciúma, Chapecó, Joaçaba, Lages e 

Joinville. 

• Em Florianópolis será dia 16 ou 17 de 

outubro na UFSC. 

• Pela UFSC estão na Coordenação: 

Roberto Pacheco, Jamil Assreuy e 

Joana Maria Pedro 



6. Assuntos Gerais 

 

1. FAPESC irá divulgar nos próximos dias 

edital de Bolsas de Mestrado; 

 


