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EDITAL 3/PPGECT/2020 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica —            
PPGECT/UFSC, no uso de suas atribuições, e considerando o OFÍCIO CIRCULAR Nº            
17/2020/PROPG, retifica os itens 3.2.1.4, 3.2.2.2, 8.4, 8.4.1 do Edital Nº 001/2020/PPGECT,  
que torna pública a abertura de inscrições à seleção para o curso de DOUTORADO EM               
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – MODALIDADE DINTER com o         
Instituto Federal Catarinense (IFC), para ingresso no segundo período letivo de 2020,            
conforme decisão do Colegiado Delegado em reunião de 06/03/2020.  
 
Onde se lê: 
 
3.2.1.4. A publicação do resultado da primeira etapa do processo de seleção ocorrerá em 14               
de maio de 2020. O resultado será apresentado em ordem classificatória. A divulgação do              
local e cronograma de realização da segunda etapa do processo de seleção para os aprovados               
ocorrerá em 14 de maio de 2020.  
  
Leia-se: 
 
3.2.1.4. A publicação do resultado da primeira etapa do processo de seleção ocorrerá em 14               
de maio de 2020. O resultado será apresentado em ordem classificatória. A divulgação do              
cronograma de realização das arguições orais para os aprovados ocorrerá em 14 de maio de               
2020. As arguições orais ocorrerão de forma remota. Os procedimentos para realização das             
arguições serão divulgados no site https://ppgect.ufsc.br/selecaodinterifc2020/ até 04/05/2020.  
 
Onde se lê: 
 
3.2.2.2. Avaliação do Curriculum Vitae no formato da Plataforma Lattes. Os(as)           
candidatos(as) deverão entregar no momento da arguição oral apenas os documentos           
comprobatórios correspondentes aos itens constantes na tabela 1 (em anexo). Os           
comprovantes devem estar numerados na mesma ordem encontrada na tabela 1 (em            
anexo) e devidamente encadernados. Documentos fora de ordem não serão considerados           
na avaliação. 
 
Leia-se: 
 
3.2.2.2. Avaliação do Curriculum Vitae no formato da Plataforma Lattes. Os(as)           
candidatos(as) deverão carregar (upload), em um único arquivo no formato PDF, em            
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formulário on-line disponibilizado no site https://ppgect.ufsc.br/selecaodinterifc2020/ entre       
25/05/2020 e 29/05/2020, os documentos comprobatórios correspondentes aos itens         
constantes na tabela 1 (em anexo). Os comprovantes devem estar numerados na mesma             
ordem encontrada na tabela 1 (em anexo). Documentos fora de ordem não serão             
considerados na avaliação. No caso de produções bibliográficas, deverão incluir como           
comprovante apenas a primeira página de cada produção.  
 
Itens anulados: 
 
8.4 Os(as) candidatos(as) terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação dos              
resultados para requerer a devolução dos documentos apresentados.  
  
8.4.1 Os documentos apresentados que não forem requeridos dentro do prazo previsto em 8.4.              
serão descartados.  
 

Florianópolis, 24 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

 em Educação Científica e Tecnológica 
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