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EDITAL N° 01/2021 PPGC/UFSC 
Seleção de Bolsistas Classificados em Ações Afirmativas no PPGC/UFSC - 

Mestrado/Doutorado Turma 2021, para concorrer à Bolsa do  
EDITAL Nº 1/2021/PROPG/UFSC - EDITAL DO PROGRAMA SUPLEMENTAR DE 

BOLSA ESTUDANTIL – POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade (PPGC) da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) torna pública a abertura de 
inscrições para Seleção de Bolsistas Classificados em Ações Afirmativas no 
PPGC/UFSC - Mestrado/Doutorado Turma 2021, para concorrer à Bolsa do EDITAL 
Nº 1/2021/PROPG/UFSC - EDITAL DO PROGRAMA SUPLEMENTAR DE BOLSA 
ESTUDANTIL – POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS.  
 
1 DISPOSIÇÕES INICIAIS  

1.1 - O Programa Suplementar de Bolsa Estudantil tem o objetivo de proporcionar 
auxílio financeiro para a permanência dos estudantes dos cursos de pós-graduação 
stricto sensu da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que tenham 
ingressado por meio da política de ações afirmativas.  
1.2 - O processo seletivo de que trata este edital é destinado aos estudantes 
regularmente matriculados em cursos de pós-graduação stricto sensu da UFSC, que 
tenham ingressado até o mês de maio de 2021. 
 

2 INSCRIÇÕES DOS DISCENTES 

2.1 - Os discentes do PPGC da UFSC que atendam os requisitos deste Edital 
poderão se inscrever no certame. 

2.2 - Para efetuar a inscrição os discentes deverão enviar os documentos 
relacionados abaixo, em formato digital (PDF em único arquivo), em email único, 
para o endereço ppgc@contato.ufsc.br, mencionando como assunto "Inscrição Edital 
01/2021/PPGC Bolsa Ações Afirmativas - NomeCompletodoCandidato".  

I. Comprovante de matrícula como aluno regular no Mestrado ou Doutorado do 
PPGC da UFSC; 

II. Declaração de não ter recebido bolsa de agência de fomento por um período 
máximo de 24 meses (mestrado) e 48 meses (doutorado) no curso matriculado; 

III. Declaração de Estudante em sua primeira pós-graduação stricto sensu no nível 
que está cursando (Mestrado ou Doutorado). 



 

 

IV. Comprovante da renda familiar per capita nos termos da Portaria Normativa 
18/2012/MEC, de 11 de outubro de 2012. 
 

3 SELEÇÃO 

3.1 - Constituem critérios para seleção dos bolsistas de que trata o presente edital, a 
serem indicados pela Comissão de Bolsas do PPGC da UFSC: 

I. Ter ingressado na pós-graduação stricto sensu da UFSC por meio da política de 
ações afirmativas ou pela ampla concorrência, mesmo tendo se candidatado a uma 
vaga pela política de ações afirmativas;  

II. Ter matrícula regular em curso de pós-graduação stricto sensu presencial na 
UFSC; 

III. Não ter recebido bolsa de agência de fomento por um período máximo de 24 
meses (mestrado) e 48 meses (doutorado); 

IV. Menor renda familiar per capita nos termos da Portaria Normativa 18/2012/MEC, 
de 11 de outubro de 2012; 

V. Estudantes em sua primeira pós-graduação stricto sensu, reposicionando os 
estudantes em segunda pós-graduação no mesmo nível para o final da classificação 
por renda familiar per capita. 

3.2 - Este edital não permite a indicação de estudantes estrangeiros com visto 
temporário e tampouco de estudantes que estejam em mobilidade acadêmica.. 

3.3 - A distribuição das cotas de bolsas obedecerá a classificação da demanda 
apresentada pelos programas de pós-graduação da UFSC, por curso, até o limite de 
bolsas disponibilizadas para o EDITAL Nº 1/2021/PROPG/UFSC - EDITAL DO 
PROGRAMA SUPLEMENTAR DE BOLSA ESTUDANTIL – POLÍTICA DE AÇÕES 
AFIRMATIVAS. 
 
4 CRONOGRAMA  
 

Data Etapa do processo de seleção de bolsistas 
29/03 a 
03/04/2021 

Período de inscrição dos candidatos  

05/04/2021 Período de julgamento e seleção dos candidatos 
05/04/2021 Divulgação do resultado do Edital no site do PPGC da UFSC 
06 e 07/04/2021 Prazo para recurso do resultado preliminar da seleção dos 

candidatos 
08/04/2021 Inscrição na PROPG pelo PPGC dos candidatos classificados  

 

5 DA INSCRIÇÃO NA PROPG PELO PPGC 

5.1 - As inscrições deverão ser feitas pelos programas de pós-graduação no período 
de 29 de março a 9 de abril de 2021, exclusivamente por e-mail, ao qual deverão ser 
anexados os seguintes documentos: 

I. Arquivo (em formato pdf) do resultado do(s) edital(is) de seleção do programa de 
pós-graduação indicando que os estudantes foram selecionados por meio da política 
de ações afirmativas da UFSC; 

 



 

 

II. Declaração da coordenação do programa de pós-graduação indicando o nome 
dos candidatos que ingressaram nos cursos de mestrado e/ou doutorado por meio 
da política de ações afirmativas ou pela ampla concorrência, mesmo tendo se 
candidatado a uma vaga pela política de ações afirmativas. 

5.2 - Endereço de e-mail para envio das inscrições: bolsasaa.propg@contato.ufsc.br. 

5.3 - Não serão aceitas inscrições enviadas via correios ou similares, SPA - Sistema 
de Processos Administrativos da UFSC, fax.  

5.4 - É vetada a indicação de estudantes estrangeiros com visto temporário e 
tampouco de estudantes que estejam em mobilidade acadêmica. 

 

6 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

6.1 A inscrição no certame implica em aceite por parte do discente às regras deste 
edital; 

6.2 Estabelece-se o prazo de dois dias úteis para eventuais recursos ao resultado 
deste edital; 

6.3 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção de Bolsas do PPGC. 
 
 

Florianópolis, 29 de março de 2021. 
 

Original firmado por 
Profa. Dra. ILSE MARIA BEUREN 
Coordenadora do PPGC-UFSC 

 
 
 


