
 

 

EDITAL DG/CCT/FAED Nº 001/2015 
 

 
O Diretor Geral do Centro de Ciências 
Tecnológicas – CCT e o Diretor Geral da 
FAED, da Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais definidas no 
Decreto Nº 4184 de 06/04/06 e Resolução nº 
044/07 – CONSUNI baixam o presente edital: 

 
 
1. FINALIDADE 
Abrir as inscrições e estabelecer as condições para a pré-seleção de 
servidores efetivos da UDESC para possível ingresso no Programa de 
Doutoramento em Ciências da Educação do Instituto de Educação da 
Universidade do Minho – Turma de 2015 – conforme Primeiro Termo Aditivo ao 
Convênio Geral 13565/2014 firmado entre a UDESC e a UMINHO, com base no 
Processo 654/2015, respaldado pelo Convênio Geral 13565/2014 explicitado na 
Carta de Intenções presente na página 34 do processo 654/2015 celebradas 
entre as Instituições. 
 
 
2. VAGAS 
Serão oferecidas até 20 (vinte) vagas para a pré-seleção ao programa de 
doutoramento para possível ingresso no segundo semestre de 2015. Tais vagas 
serão pré-selecionadas por este Edital e distribuídas nas seguintes linhas de 
pesquisa: 
- Desenvolvimento Curricular; 
- Educação Matemática; 
- Tecnologia Educativa: 
 
As vagas para o Programa de Doutoramento em Ciências da Educação do 
Instituto de Educação da Universidade do Minho celebradas por este Edital 
destinam-se a servidores efetivos da UDESC.  
 
Obs.: A UMINHO terá a decisão final sobre a escolha ou não do candidato, 
este edital não é garantia de vaga no programa de Doutorado. A UMINHO 
tem autonomia e regras específicas que consistem na análise do projeto de 
tese, idêntico ao estipulado neste edital. A análise e aprovação deste projeto 
na UMINHO é a garantia de vaga no Programa explicitado neste edital. 
 
 
3. INSCRIÇÕES 
As inscrições para a pré-seleção estarão abertas no período de 16 de abril de 
2015 a 18 de maio de 2015 e serão realizadas mediante a entrega dos 
documentos solicitados.  
 
 
 
 



 

 

3.1 Entrega dos documentos solicitados 
 
Os documentos solicitados devem ser entregues em envelope lacrado:  
 
a) diretamente nas Secretarias de Pós-Graduação do Centro de Ciências 
Tecnológicas ou FAED entre os dias 16 de abril de 2015 a 18 de maio de 2015, 
de segunda a sexta-feira entre as 13h e 17h30min;  
 
ou 
  
b) via postal para o endereço:  
Centro de Ciências Tecnológicas – CCT 
Secretaria de Pós-Graduação  
Rua Paulo Malschitzki, 200 
Bairro Zona Industrial Norte - Joinville - SC  
CEP: 89.219-710 
tendo com data limite de postagem o dia 18 de maio de 2015. 
 
ou 
 
c) via postal para o endereço: 
Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED 
Secretaria de Pós-Graduação  
Av. Madre Benvenuta, 2007  
Itacorubi - Florianópolis - SC  
CEP: 88.035-001  
tendo com data limite de postagem o dia 18 de maio de 2015. 
 
Os envelopes com os documentos deverão estar endereçados da seguinte 
forma se endereçados ao CCT: 
  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS 
SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PRÉ-SELEÇÃO AO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO CONVÊNIO 
UDESC/UMINHO 
CANDIDATO(A):  (nome completo)  
 
Ou se endereçados a FAED: 
 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
FAED 
SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PRÉ-SELEÇÃO AO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO CONVÊNIO 
UDESC/UMINHO 
CANDIDATO(A):  (nome completo)  
 
 
3.2. Homologação das inscrições à pré-seleção 
Após o término do período de inscrição, a Comissão de Seleção, nomeada 
por portaria específica do Reitor da UDESC, a saber terá como presidente prof. 



 

 

Sivaldo Leite Correia, profa. Geovana Mendes, profa. Silvia Favero Arend, 
profa. Luciane Mulazani dos Santos e prof. Luiz A. F. Coelho, procederá à 
homologação das inscrições. A relação das inscrições deferidas será 
publicada no dia 26 de maio de 2015, após as18h, no site do CCT e da FAED.  
O/a candidato/a que tiver sua inscrição indeferida poderá entrar com recurso 
encaminhado à Comissão de Seleção até às 18h do dia 29 de maio de 2015. 
 
4. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO  
Todos os documentos listados abaixo deverão estar encadernados em um 
único volume na ordem indicada. Entende-se por encadernação qualquer 
forma de fixar firmemente os documentos, facilitando seu manuseio, tais como 
grampos, espirais, pastas etc. 
 
a. Uma via do projeto de tese com indicação da linha de pesquisa escolhida .  
O projeto de tese deverá ter entre 20 e 25 páginas (Fonte “Times New Roman” 
tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5) e deverá conter:  
- introdução contendo: apresentação do tema e contextualização do 
problema, motivações para o estudo, objetivos e questões para investigação, 
organização do estudo, metodologia, natureza do estudo, participantes, 
instrumento de coleta de dados e tratamento dos dados; 
- estado da arte contendo: referencial teórico situando o problema; 
- cronograma de fases da investigação; 
- bibliografia. 
 
b. Memorial circunstanciado apresentando a trajetória profissional, 
acadêmica e a experiência em pesquisa do candidato, destacando as suas 
formas de vinculação com a linha de pesquisa escolhida. O memorial deverá 
ter até 10 páginas (Fonte “Times New Roman”, tamanho 12, espaçamento 
entrelinhas 1,5);  
 
c. Currículo Lattes no modelo completo; 
 
d. Uma foto 3x4 anexada à primeira folha do currículo lattes; 
 
e. Fotocópia da Carteira de Identidade; 
 
f. Fotocópia do CPF; 
 
g. Fotocópia do diploma de graduação em curso de nível superior; 
 
h. Fotocópia do histórico escolar do curso de graduação. 
 
i. Fotocópia do diploma de mestrado. 
 
j. Fotocópia do histórico escolar do curso de mestrado. 
 
H. Comprovante do Departamento/Setor/Chefia de origem do candidato, 
demonstrando sua presença na lista de PIQD ou na PIQT para 2015.  
 
OBS.: Para candidatos que estão ainda cursando o mestrado, aceitar-se-á, 
para fins de inscrição, declaração da Secretaria Acadêmica do respectivo 



 

 

curso atestando que o/a candidato/a defenderá a dissertação até setembro 
de 2015, ressalta-se que a reprovação na defesa de mestrado 
automaticamente inviabiliza a inscrição do servidor neste doutorado da 
UMINHO. Caso o/a candidato/a seja aprovado/a no processo de pré-seleção, 
deverá substituir esta declaração pelo diploma no ato da matrícula na 
UMINHO, lembrando uma vez mais que a UMINHO tem a decisão final sobre a 
aceitação ou não desta pré-seleção. Os diplomas obtidos no exterior deverão 
ter sido validados por universidade brasileira ou ter visto consular. A não 
apresentação de qualquer item listado acima irá automaticamente indeferir a 
inscrição de qualquer candidato. 
 
5. DO PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO  
A etapa de pré-seleção é eliminatória e consiste na avaliação do projeto de 
tese, do memorial circunstanciado dos candidatos e do Currículo Lattes e será 
realizada de  02 de junho a 05 de junho de 2015.  
 
A avaliação do projeto de tese e do memorial circunstanciado será realizada 
pela Comissão de Seleção onde será observada a qualidade da escrita e a 
adequação da proposta à linha de pesquisa escolhida. Na avaliação do 
memorial circunstanciado será considerada a compatibilidade da trajetória 
do candidato com o projeto de pesquisa apresentado.   
 
Não será emitida nota na pré-seleção, apenas a recomendação ou não do 
projeto de tese apresentado. A lista dos projetos de tese pré-selecionados e 
seus suplentes será publicada no dia  12 de junho de 2015 no site do CCT e 
FAED.  
 
O/a candidato/a que não tiver seu projeto de tese pré-selecionado poderá 
entrar com recurso encaminhado à Comissão de Seleção até às 18h do dia 17 
de junho de 2015. 
 
A lista definitiva dos projetos de tese pré-selecionados para provável ingresso 
na turma 2015 do Programa de doutoramento será divulgada no site do CCT e 
FAED até o dia 22 de junho de 2015. 
 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os projetos de tese pré-selecionados pela Comissão de Seleção serão 
encaminhados para apreciação do Comitê Científico do Instituto de 
Educação da Universidade do Minho, que procederá a seleção final para o 
ingresso no Programa de Doutoramento em Ciências da Educação. 
 
Os candidatos aprovados pela UMinho para ingresso no Programa de  
Doutoramento em Ciências da Educação ficarão sujeitos a apresentar 
relatório semestral das atividades desenvolvidas no Programa a uma Comissão 
de Acompanhamento, a ser designada para este propósito por portaria do 
Reitor da UDESC. 

Os/as candidatos/as não pré-selecionados/as deverão retirar a 
documentação entregue para a efetivação da inscrição até duas semanas 



 

 

após a publicação do resultado final. Não será enviado material pelo correio. 
Após esta data o material será inutilizado e reciclado.  

A UDESC ressalta que a revalidação de diploma de doutorado obtido no 
exterior é de TOTAL responsabilidade dos candidatos que venham a concluir o 
doutoramento.  
 
O convênio específico para este edital está tramitando na UMINHO, já 
assinado pelo Magnífico Reitor da UDESC, desta forma a efetivação da 
seleção aqui feita será concomitante a assinatura do convênio supracitado. 
 
 
 
Joinville, 16 de Abril de 2015                          Florianópolis, 16 de Abril de 2015 
 
 
 
 
____________________________            ___________________________ 
  
       Leandro Zvirtes                                                          Emerson César de Campos 
       Diretor Geral do CCT                                                 Diretor Geral da FAED 


