
 

 
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE  

PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO PROPEX 
PROGRAMA DIVERSIDADES, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS DIDH 

 
 

      EDITAL 256/2016/PROPEX 
 

Altera o Edital 220/2016/PROPEX, que abriu inscrições para o 

processo de seleção de projetos de Pesquisa, vinculados ao 

Programa Diversidades, Inclusão e Direitos Humanos. 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense – UNESC, torna pública alteração ao Edital 
220/2016/PROPEX, nos seguintes termos: 
 
1.  DAS ALTERAÇÕES 
 
1.1 – O subitem 4.3.2 do item “4 – DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS, FOMENTO E 

HORAS/DOCENTE” passa a vigorar com a seguinte alteração: 
 

4.3.2. Em cada projeto participarão com horas remuneradas no mínimo 2 (dois/duas) 
professores/as e no máximo 3 (três), os/as quais dividirão, em comum acordo, as 4 
(quatro) horas-aulas recebidas para orientação. Não há obrigatoriedade de 
participação de professor com tempo integral. 

 
1.2 – O subitem 5.1 do item “5 – DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO” passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 
 

5.1 Requisitos para a inscrição dos Projetos: 
  
a) Formulário de inscrição digitalizado (anexo 2) Indicando o nome do/a docente 
que ocupará a cota obrigatória de no mínimo 1 (uma) hora-aula na condição de 
coordenador e demais docentes que participarão com hora(s)/aula no projeto.  
b) Cópia do Currículo Lattes dos/as docentes integrantes do projeto (padrão 
resumido do CNPq no formato “rtf”), atualizado na plataforma Lattes do CNPq até o 
dia 16 de novembro de 2016;  
c) Projeto de pesquisa (anexo 1) 

 
1.3 – O subitem 5.3 do item “5 – DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO” passa a vigorar 

com a seguinte alteração: 
 

5.3 Requisitos para a inscrição e dos/as acadêmicos/as: 
  
a) Enviar formulário de inscrição (anexo 5) 
b) Estar regularmente matriculado/a em curso de graduação da UNESC;  
c) Estar adimplente com as mensalidades do curso de graduação da UNESC;  
d) Inscrever-se em um projeto de pesquisa com até 20 (vinte) horas semanais; 
e) Não ultrapassar 20 horas em atividades de extensão e/ou pesquisa como bolsista 
da instituição;  
f) Não ser formando/a no primeiro semestre de 2017 e assinar declaração (anexo 3).  

 
 
 



1.4 – O subitem 8.1.2 do item “8 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS” passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

 
8.1.2 Da Relevância: 

 

CRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA DO PROJETO PESO NOTA  
0 a 10 

Articulação das pesquisas propostas ao Projeto Pedagógico dos 
Cursos de Graduação envolvidos.  1.5  

Projetos articulados às demandas dos movimentos sociais e/ou 
conselhos de direitos. 

1.5  

ITEM EXCLUÍDO 
Experiência de um/a dos/as docentes do projeto, alocados/as com 
horas, na participação em projetos de pesquisa, desde que inserida 
no currículo Lattes até́ 16 de novembro de 2016.  

1.0  

Contempla mais de uma área temática (relação interseccional) 1.5  

Previsão de integração entre ensino, pesquisa e extensão.  1.5  

Projetos interdisciplinares que preveem a participação de docentes e 
discentes de cursos de graduação distintos e participação de, pelo 
menos, duas Unidades Acadêmicas.  

1.5  

Projetos que tenham na sua construção o referencial teórico 
embasado na perspectiva dos Direitos Humanos e das Diversidades 
de acordo com a área temática do projeto, considerando também o 
aspecto interseccional das discriminações. 

1.5  

TOTAL (soma dos pontos)  10.0  

NOTA DE RELEVÂNCIA (Média aritmética dos itens) = R    

 
 

1.5 – O subitem 9.1 do item “9 DA SELEÇÃO DOS (A) ACADÊMICOS(A) BOLSISTAS” 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 
9.1 A seleção dos/as acadêmicos/as será realizada pela coordenação do Projeto 
aprovado em parceria com a PROPEX e DIDH considerando os seguintes critérios: 
a) envio das seguintes documentações: 

• ficha de inscrição para o e-mail diversidades@unesc.net, até 17 de março de 
2017 – conforme cronograma deste edital; Anexo 05 

• currículo lattes – atualizado; 
• histórico escolar do curso de graduação; 
• memorial descritivo (máximo duas páginas) Anexo 04 

b) participar da entrevista a ser agendada e divulgada na página e por e-mail, após 
a homologação das inscrições dos(a) acadêmicos(a) bolsistas. 

 
 
1.6 – O subitem 9.2 do item “9 DA SELEÇÃO DOS (A) ACADÊMICOS(A) BOLSISTAS” 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

9.2 Dos critérios de pontuação do currículo dos/as acadêmicos/as bolsistas: 
 

 Critério Pontuação Total de pontos  
(5 pontos no 

máximo) 
 Participação em movimento 

estudantil e/ou movimento social 
e/ou voluntariado 

0,50 ponto por 
semestre 

Máximo 1,5 



 Experiências com projetos de 
extensão/pesquisa e/ou ensino 

0,50 pontos por 
semestre 

Máximo 1,5 

 Participação em organização de 
eventos científicos 

0,5 pontos por 
semestre 

Máximo 1,0 

 Participação em eventos 
científicos (ouvinte e/ou 
participação em trabalho – orais e 
pôster) 

0,50 pontos por 
publicação 

Máximo 1,0 

 Total de pontos  5,0 
 

1.7 – O Anexo 1 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

 
Anexo 01 

 
ROTEIRO DO PROJETO 

 
 

1. CAPA (título, professores orientadores); 

2. GRUPO DE PESQUISA A QUAL A PROPOSTA ESTÁ VINCULADA (SE HOUVER); 

3. LINHAS DE PESQUISA OU ÁREAS TEMÁTICAS CONFORME DEFINIDO NO ITEM 6; 

4. JUSTIFICATIVA E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA; 

5. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA; 

6. OBJETIVOS (geral e específicos); 

7. METODOLOGIA; 

8. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES;  

9. ORÇAMENTO (Custeio do Projeto e Divulgação da Pesquisa); 

10. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS (pelos acadêmicos 

bolsistas); 

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

1.8 – O Anexo 2 passa a vigorar com a seguinte alteração: 
 

 
ANEXO 02 

 
FORMULARIO DE INSCRIÇÃO - PESQUISA 

 
 
1. ÁREA/LINHA DA EXTENSÃO EM QUE SE INSERE A PROPOSTA. 

ÁREA TEMÁTICA LINHA PROGRAMÁTICA 
 
 

 



 

2. TÍTULO DO PROJETO 

 
 
 
 
 
 

 

3. COORDENAÇÃO 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Sexo: (  ) F (  ) M – Identidade de gênero: __________________________________ 

Cor/raça: (  ) branca (  ) preta (  ) parda (  ) amarela  ( ) indígena 

Pessoa com deficiência? (  ) Não (  ) Sim, qual? _____________________________ 

Formação Acadêmica/Titulação: _________________________________________ 

Contato (Telefone(s)/e-mail): ____________________________________________ 

 

Assinatura: __________________________________________________________ 

 

 

4.  EQUIPE: 

4.1 Docente (s) com horas-aula no projeto: 

Nome Titulação UNA  C/H no 
projeto  

Contato 
(telefone/e-mail) 

Assinatura 

      

      

      

 

5. INSTITUIÇÃO(ÕES) / COLETIVOS PARCEIRA(S) NO PROJETO 

 

Nome da Instituição Setor / Pessoa para 

contato 

Telefone E-Mail 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 



1.9 – O Anexo 4 passa a vigorar com a seguinte inclusão: 
 

 
ANEXO 4 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA EDITAL 256/2016 

 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO (modelo) 
 
 

O objetivo do memorial é apresentar informações que o (a) candidato (a) considera 

relevante para sua candidatura a uma vaga de bolsista em projeto de pesquisa/extensão. Deve 

conter até 05 páginas em papel A4, letra Times New Roman 12 e espaçamento 1,5 entre 

linhas, conforme o programa Word ou equivalente. O memorial deverá contemplar todos os 

aspectos abaixo apresentados. 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

• Nome do (a) candidato (a): 

• Idade: 

• Curso/fase: 

• Nº de horas semanais disponíveis para o projeto (10 ou 20 horas):  

 

 

JUSTIFICATIVA (PESSOAL/PROFISSIONAL E ACADÊMICA) 

(Escreva sobre a trajetória acadêmica, científica e profissional contemplando: fatores que 

influenciaram no interesse pelo projeto para o qual pretende ser acadêmico/a bolsista; 

experiências significativas; expectativas pessoal/ profissional em relação ao projeto; outras 

informações que considerar relevantes). 

 

 

1.10 – O Anexo 5 passa a vigorar com a seguinte inclusão: 
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO DO ACADÊMICO-BOLSISTA (ANEXO 05) 

PROJETO DE PESQUISA 

Nome do Projeto vinculado: 

 
 
Linha de pesquisa:  
 
 
Título da proposta: 
 



 

Nome do/a Acadêmico/a: 
 
E-mail: Fone particular (residência e celular) 

 
Endereço residencial (rua, av, n.º, apto.): 
 
Bairro: 
 

Cidade: UF: CEP: 

 
Sexo: F (  )   M (  ) - Identidade de gênero: ___________________  
 
 
Cor/raça:  branca (  )       preta (   )       parda (  )       amarela (  )  indígena (  ) 
 
 
Possui alguma deficiência: sim (  )     não (  ) – se sim, qual: 
 
Curso: 
 
Fase: 

Código: 
 
 

E-mail: Fone particular (residência e celular): Outros fones 
p/ recado: 
 
 

CPF: 
 

RG: 

Endereço residencial (rua, av, n.º, apto.): 
 
Bairro: 
 
 

Cidade: UF: CEP: 
 

 
 

2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Permanecem inalteradas todas as demais condições estabelecidas Edital n. 

221/2016/PROPEX. 

 

Criciúma, 31 de outubro de 2016. 

 
 

______________________________________ 
 

Prof. Dra. Luciane Bisognin Ceretta 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 

 


