UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
RETIFICAÇÃO Nº 2 - EDITAIS PRINT-CAPES/UFSC 2020
A PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no
uso de suas atribuições, torna públicas a retificação para os processos seletivo de bolsistas
às cotas de bolsas disponibilizadas no âmbito do Projeto Institucional de Internacionalização
(PII) do Programa PRINT-CAPES/UFSC, conforme segue:
1.1. Editais Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6/2020/PROPG-PRINT-CAPES/UFSC
1.1.1. PREÂMBULO
1.1.1.1. Onde se lê:
A PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA,
no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para o processo
seletivo de bolsistas às cotas de bolsas de doutorado sanduíche no exterior, ..., para
início do período de estudos no exterior entre 1º de julho e 20 de novembro de 2020.
1.1.1.2. Leia-se:
A PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA,
no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para o processo
seletivo de bolsistas às cotas de bolsas de doutorado sanduíche no exterior, ..., para
início do período de estudos no exterior entre 1º de setembro de 2020 e 20 de março
de 2021.
1.1.2. CRONOGRAMA (Item 5)
Em virtude das alterações estabelecidas pelo Ofício Circular nº 7/2020-CGBP/DRI/CAPES,
os cronogramas dos editais foram alterados, conforme segue:
Etapa
a. Divulgação do Edital e das Comissões de Seleção
b. Inscrições de candidatos
c. Homologação das inscrições
d. Pedidos de recurso quanto à homologação das
inscrições
e. Divulgação final da lista de inscritos e classificação dos
candidatos
f. Pedidos de reconsideração à Comissão de Seleção
g. Divulgação do resultado após análise dos pedidos de
reconsideração
h. Pedidos de recurso ao Grupo Gestor PRINT-CAPES/UFSC
i. Prazo final para apresentação do comprovante de
proficiência em língua estrangeira à Comissão de Seleção
para bolsas com início do estágio no exterior em
Setembro de 2020 e para solicitação de alteração do
período da bolsa adequado ao novo cronograma (a não
manifestação significará a manutenção do período

Prazo
14/02/2020
17/02 a 16/03/2020
27/05/2020
28 e 29/05/2020

Responsável
PROPG
Candidato
Comissões de
Seleção
Candidato

9 e 10/06/2020

Comissões de
Seleção
Candidato
Comissões de
Seleção
Candidato

12/06/2020

Candidato

2/06/2020
3 e 4/06/2020
8/06/2020
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indicado na inscrição)
j. Divulgação do resultado após análise dos pedidos de
recurso
k. Prazo para envio da indicação das bolsas com início do
estágio no exterior em Setembro de 2020
l. Indicação de bolsistas no sistema da CAPES para bolsas
com início do estágio no exterior entre em Setembro de
2020
m. Prazo final para apresentação do comprovante de
proficiência em língua estrangeira à Comissão de Seleção
para bolsas com início do estágio no exterior entre
Outubro e Dezembro de 2020
n. Prazo para envio da indicação das bolsas com início do
estágio no exterior entre Outubro e Dezembro de 2020
o. Indicação de bolsistas no sistema da CAPES para bolsas
com início do estágio no exterior entre Outubro e
Dezembro de 2020
p. Prazo final para apresentação do comprovante de
proficiência em língua estrangeira à Comissão de Seleção
para bolsas com início do estágio no exterior entre Janeiro
e Março de 2021
q. Prazo para envio da indicação das bolsas com início do
estágio no exterior entre Janeiro e Março de 2021
r. Indicação de bolsistas no sistema da CAPES para bolsas
com início do estágio no exterior entre Janeiro e Março
de 2021

15/06/2020
16/06/2020

Comissões de
seleção
Comissões de
seleção

16 a 19/06/2020

PROPG

31/07/2020

Candidato

1 a 9/08/2020

Comissões de
seleção

10 a 17/08/2020

PROPG

3/11/2020

Candidato

3 a 8/11/2020

Comissões de
seleção

9 a 13/11/2020

PROPG

1.1.3. Anexo correspondente ao Formulário de Inscrição para bolsas de doutorado
sanduíche no exterior
1.1.3.1. Onde se lê:
Período do Estágio Sanduíche no
Exterior (necessariamente o mesmo
período indicado na Carta do Docente
ou Pesquisador no Exterior):

1.1.3.2.

1.
2.
3.

4.

(
(
(
(

) Julho/2020 a Dezembro/2020
) Agosto/2020 a Janeiro/2021
) Setembro/2020 a Fevereiro/2021
) Novembro/2020 a Abril/2021

(
(
(
(
(
(
(

) Setembro/2020 a Fevereiro/2021
) Outubro/2020 a Março/2021
) Novembro/2020 a Abril/2021
) Dezembro/2020 a Maio/2021
) Janeiro/2021 a Junho/2021
) Fevereiro/2021 a Julho/2021
) Março/2021 a Agosto/2021

Leia-se:

Período do Estágio Sanduíche no
Exterior (necessariamente o
mesmo período indicado na
Carta do Docente ou Pesquisador
no Exterior):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.2. Editais Nº 7 e 8/2020/PROPG-PRINT-CAPES/UFSC
1.2.1. PREÂMBULO
1.2.1.1. Onde se lê:
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa de Catarina, no uso
de suas atribuições, …, para início do período de atividades entre 1° de Julho e 20 de
novembro de 2020.
1.2.1.2.

Leia-se:

2 de 5

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa de Catarina, no uso
de suas atribuições, …, para início do período de atividades entre 1º de setembro de
2020 e 20 de março de 2021.
1.2.2. CRONOGRAMA (;)
Em virtude das alterações estabelecidas pelo Ofício Circular nº 7/2020-CGBP/DRI/CAPES,
os cronogramas dos editais foram alterados, conforme segue:
1.2.2.1. Edital Nº 7, Item 7:
Etapa
Prazo
Responsável
a. Divulgação do Edital
Comissões de Seleção

e

das

b. Inscrições de candidatos

14/02/2020

17/02 a 16/03/2020 Docente Anfitrião
27/05/2020

c. Homologação das inscrições
d. Pedidos de recurso quanto à
homologação das inscrições

28 e 29/05/2020

e. Divulgação final da lista de inscritos
e classificação dos candidatos

2/06/2020

g. Pedidos de reconsideração
Comissão de Seleção

PROPG

à

3 e 4/06/2020

h. Divulgação do resultado após análise
dos pedidos de reconsideração

8/06/2020

i. Pedidos de recurso ao Grupo Gestor
PRINT-CAPES/UFSC

9 e 10/06/2020

j. Divulgação do resultado após análise
dos pedidos de recurso

15/06/2020

k. Prazo para envio da indicação das
bolsas com início em Setembro de 2020

16/06/2020

l. Indicação de bolsistas no sistema da
CAPES para bolsas com início em

16 a 19/06/2020

Comissões de Seleção
Docente Anfitrião

Comissões de Seleção

Docente Anfitrião

Comissões de Seleção

Docente Anfitrião

Comissões de seleção

Comissões de seleção

PROPG

Setembro de 2020

m. Prazo para envio da indicação das
bolsas com início entre Outubro e

1 a 9/08/2020

Comissões de seleção

Dezembro de 2020

n. Indicação de bolsistas no sistema da
CAPES para bolsas com início entre

10 a 17/08/2020

PROPG

Outubro e Dezembro de 2020
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o. Prazo para envio da indicação das
bolsas com início do estágio no exterior
entre Janeiro e Março de 2020

3 a 8/11/2020

Comissões de seleção

p. Indicação de bolsistas no sistema da
CAPES para bolsas com início do estágio
no exterior entre Janeiro e Março de 2020

9 a 13/11/2020

PROPG

1.2.2.2.

Edital Nº 8, Item 6
Etapa

Prazo

Responsável

a. Divulgação do Edital e das Comissões de
Seleção
b. Inscrições de candidatos
c. Divulgação da lista de inscritos e
classificação dos candidatos
d. Pedidos de reconsideração à Comissão de
Seleção
h. Divulgação do resultado após análise dos
pedidos de reconsideração
i. Pedidos de recurso ao Grupo Gestor PRINTCAPES/UFSC
j. Divulgação do resultado após análise dos
pedidos de recurso
k. Prazo para envio da indicação das bolsas
com início em Setembro de 2020

14/02/2020

PROPG

l. Indicação de bolsistas no sistema da CAPES
para bolsas com início em Setembro de 2020
m. Prazo para envio da indicação das bolsas
com início entre Outubro e Dezembro de

17/02 a 16/03/2020

27/05/2020

Candidato
Comissões de Seleção

28 e 29/05/2020

Candidato

8/06/2020

Comissões de Seleção

9 e 10/06/2020

Candidato

15/06/2020

Comissões de seleção

16/06/2020

Comissões de seleção

16 a 19/06/2020

PROPG

1 a 9/08/2020

Comissões de seleção

2020
n. Indicação de bolsistas no sistema da CAPES
para bolsas com início entre Outubro e

10 a 17/08/2020

PROPG

Dezembro de 2020
o. Prazo para envio da indicação das bolsas
com início do estágio no exterior entre

3 a 8/11/2020

Comissões de seleção

9 a 13/11/2020

PROPG

Janeiro e Março de 2020
p. Indicação de bolsistas no sistema da CAPES
para bolsas com início do estágio no exterior

entre Janeiro e Março de 2020

1.2.3. Anexo correspondente ao Formulário de Inscrição:
1.2.3.1. Edital N°7, Anexo XXX
1.2.3.1.1. Onde se lê:
Período de vigência da bolsa
(necessariamente o mesmo período
indicado na Carta de Aceite do
colaborador estrangeiro):

1.
2.
3.
4.

(
(
(
(

) Julho/2020 a Dezembro/2020
) Agosto/2020 a Janeiro/2021
) Setembro/2020 a Fevereiro/2021
) Novembro/2020 a Abril/2021
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Leia-se:
Período de vigência da bolsa
(necessariamente o mesmo
período indicado na Carta de
Aceite do colaborador
estrangeiro):

7. (
8. (
9. (
10. (
11. (
12. (
(

) Setembro/2020
) Outubro/2020
) Novembro/2020
) Dezembro/2020
) Janeiro/2021
) Fevereiro/2021
) Março/2021

1.
2.
3.
4.

) Julho/2020
) Agosto/2020
) Setembro/2020
) Novembro/2020

1.2.3.2. Edital N°8, Anexo XXX
1.2.3.2.1. Onde se lê:
Período de início da bolsa
(necessariamente o mesmo período
indicado na Carta de Aceite do docente
anfitrião):

(
(
(
(

Leia-se:
Período de início da bolsa
(necessariamente o mesmo
período indicado na Carta de
Aceite do docente anfitrião):

13. (
14. (
15. (
16. (
17. (
18. (
(

) Setembro/2020 a Fevereiro/2021
) Outubro/2020 a Março/2021
) Novembro/2020 a Abril/2021
) Dezembro/2020 a Maio/2021
) Janeiro/2021 a Junho/2021
) Fevereiro/2021 a Julho/2021
) Março/2021 a Agosto/2021

Florianópolis (SC), 22 de maio de 2020.
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