
Edital Interno N° 1/PosAutomação/2022

Chamada de Inscrições para o Prêmio FAPESC
para estudantes de DOUTORADO do PosAutomação

Esta chamada tem por finalidade selecionar um candidato do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Automação e Sistemas (PosAutomação) da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) para participar do Edital Interno do Centro Tecnológico - CTC para Chamada
Pública Fapesc nº 29/2022 – Prêmio de Pesquisa Fapesc – Edição 2022 – Fritz Müller

1 Caraterística do Edital

O edital é para a Categoria Acadêmico, que são discentes de cursos de Doutorado de
Programas de Pós-Graduação de ICTIs do estado de Santa Catarina, reconhecidos pela CAPES,
com pesquisa científica comprovada e aproveitamento acadêmico reconhecido pelo Curso e
Instituição.

2 Vagas

Cada Programa de Pós-Graduação deverá indicar UM (1) estudante de Doutorado.

3 Seleção das candidaturas

No âmbito do PosAutomação, a seleção seguirá os critérios descritos no EDITAL FAPESC. A
comissão de candidaturas do PosAutomação realizará a avaliação.

4    Envio de candidaturas e documentos

O envio das candidaturas deve vir acompanhada das seguintes informações, em arquivo único (pdf),
por categoria, através do e-mail posautomacao@contato.ufsc.br:

a) Cópia do diploma de mestrado, que é compatível com a Categoria Acadêmico na Área de
Conhecimento afim da proposta;

b) Cópia do comprovante atualizado de residência no Estado de Santa Catarina (conta de luz, água,
telefone), em nome do Proponente/Beneficiário. Em caso de comprovante em nome de terceiro,
deverá ser apresentada declaração deste;

c) Comprovante de matrícula no curso de doutorado com a UFSC, conforme requisitos da
categoria;
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d) Apresentar memorial descritivo contendo os itens de identificação; formação; atuação
profissional; caracterização da produção acadêmica e formação de recursos humanos; perfil de
projetos científicos conduzidos; premiações; e conclusão, destacando sua trajetória como
Pesquisador(a) e justificativa de merecimento do Prêmio (até 4 páginas). Caso o conteúdo do
memorial tenha mais de 4 páginas, recomendamos preparar um memorial completo, sem limite de
páginas, e um resumo de 4 páginas para enviar ao CTC, que contenha as informações mais
relevantes.

5 Dos Critérios de Elegibilidade

Os(as) indicados(as) deverão possuir comprovante de matrícula no PosAutomação.

Serão analisadas somente as candidaturas que apresentarem todos os documentos e/ou as
informações descritas no item 4.

5.1. Critérios

a) Apresentação das informações exigidas no item 4 deste edital.

b) Qualidade e relevância da produção científica e formação de recursos humanos na área de
conhecimento, histórico de atuação e contribuição para o avanço do conhecimento na referida área
de atuação.

c) Relevância dos trabalhos desenvolvidos para o desenvolvimento científico e tecnológico do
estado de Santa Catarina.

d) Adequação aos eixos estratégicos constantes na política catarinense de ciência, tecnologia e
inovação.

e) Aplicação prática da área de pesquisa para a solução de problemas concretos e formação de
conhecimento.

NOTA 1: Informações da seleção interna PROPESQ aqui e do Edital da FAPESC aqui.

NOTA 2: Posteriormente, a UFSC fará a indicação do (a) candidato (a) escolhido no ranking A D
Scientific Index 2022 - Brasil.

6. Cronograma

Etapa Descrição Data

1 Inscrições 04/08/2022 a 15/08/2022

2 Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo 22/08/2022

3 Interposição de recursos referentes ao resultado
preliminar do processo seletivo

23/08/2022 a 24/08/2022

4 Divulgação do resultado final do processo seletivo 25/08/2022
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http://pop.propesq.ufsc.br/2022/07/19/chamada-publica-fapesc-no-292022-premio-de-pesquisa-fapesc-primeira-edicao-2022-fritz-muller/
https://fapesc.sc.gov.br/2022/06/29/edital-de-chamada-publica-fapesc-no-29-2022-premio-de-pesquisa-fapesc-edicao-2022-fritz-muller/

