
Dezembro/2015 

Reunião da PROPG/UFSC com os 
Coordenadores de Programas 

de Pós-Graduação 
  

Prof. Dra. Joana Maria Pedro 
Pró-Reitora 

Prof. Dr. Juarez V. do Nascimento 
Pró-Reitor Adjunto 



Pauta da Reunião de Outubro/2015 

1. Tradução do Site dos PPGs para as línguas inglesa e 

espanhola; 

2. Acessibilidade na PG; 

3. Edital de Seleção Internacional; 

4. Recomendações para Identificação, Apuração e Sanção de 

Casos de Plágio – Memo Circ 032/PROPG/2015 

5. Proposta de Pós-Mestrado na UFSC (Minuta a ser apreciada 

na CPG em 17/12/2015) 

6. Plataforma Sucupira – Dados de 2013 e 2014 

7. Novas Diretrizes de Apoio Financeiro para participação em 

Eventos 

8. Recursos Financeiros: Compras de 2015, Pró-Equipamentos 

de 2014, Recursos para bancas de 2016 

9. Assuntos Gerais. 



1. Tradução dos Sites dos PPGs para 
línguas inglesa e espanhola 

 Estudo piloto com 3 PPGs nota 5 (Educação, 

Educação Física e Física) 

 

 Informações básicas do PPG (Apresentação, 

Infraestrutura, AC e LPs, Corpo Docente, Núcleos e 

Laboratórios de Pesquisa), Processo de Seleção, 

Planos das Disciplinas, Calendário de Oferta de 

Disciplinas, Documentos e Formulários, 

Legislação,... 



2. Acessibilidade na Pós-Graduação 

 Inclusão de informações sobre acessibilidade 

nos editais de processos seletivos dos 

programas de pós-graduação 
 

 Recursos de acessibilidade: computador com 

leitor de tela e prova digitalizada, Máquina braile, 

sorobã, fiscal ledor e transcritor, sala individual e 

tempo adicional, a depender da condição do 

estudante com deficiência 
 

 Procedimentos para garantir a acessibilidade 

nos  programas de pós-graduação 

 

 



2. Acessibilidade na Pós-Graduação 

 O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de 

condições especiais para a realização das provas deverá 

solicitá-las no Requerimento de Inscrição e comprovar sua 

necessidade através de laudo técnico, emitido por profissional 

da área de saúde, o qual deverá ser anexado ao Requerimento 

de inscrição dentro do período previsto para realização das 

inscrições. O laudo será avaliado por equipe multiprofissional, 

a qual, se necessário, poderá convocar o candidato para 

entrevista e solicitar o original do(s) laudo(s) encaminhado(s) 

bem como outros documentos complementares. 

 O candidato que não comprovar a necessidade de condições 

especiais para a realização das provas através de laudo 

anexado ao formulário de inscrição no período previsto não 

terá sua solicitação atendida. 

 As condições especiais requeridas serão atendidas 

obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

Informações para os Editais de Seleção 



3. Edital de Seleção Internacional 
Programa de Alianças para Educação e Capacitação 

 Bolsas de estudo concedidas pelos PPGs para o 

PAEC/OEA/GCUB; 

 PPGs interessados deverão informar, até 28/03/2016, o 

número de cotas de bolsas de Ms e/ou Dr que serão 

disponibilizadas para ingressantes em 2017;  

 Informações dos candidatos: Nacionalidade, Prioridade 

do curso, Domínio da língua portuguesa, Expectativas e 

interesses acadêmicos, Carta de Compromisso,... 

 3 Etapas de Seleção: consistência documental, mérito e 

admissibilidade, seleção final 



4. Recomendações para Identificação, 
Apuração e Sanção de Casos de Plágio 

1. Identificação da suspeita de plágio e encaminhamento pelo 

Programa; 

2. Manifestação do DITS/PROPESQ sobre a suspeita de 

plágio; 

3. Designação de Comissão de Especialistas para apuração 

do plágio; 

4. Emissão de laudo por Comissão de Especialistas na área; 

5. Notificação e prazo recursal do(s) envolvido(s) no plágio; 

6. Sanção ao(s) envolvido(s) no plágio 

7. Material plagiado que tenha sido publicado ou 

encaminhado para publicação 

Memo. Circ. 032/PROPG/2015 



4. Recomendações para Identificação, 
Apuração e Sanção de Casos de Plágio 

 Plágio em trabalhos de conclusão de disciplinas: atribuição de 

conceito “E” pelo professor responsável pela disciplina (vide Art. 

46, inciso II da Resolução Nº 05/CUN/2010);   

 Plágio em material entregue para exame de qualificação: reprovação 

pela Banca de Defesa da Qualificação e consequente desligamento 

do estudante do Programa (Art. 46, Inciso III da Resolução Nº 

05/CUN/2010); 

 Plágio em tese ou dissertação com defesa pendente: reprovação no 

exame de dissertação ou tese pela respectiva Banca de Defesa (Art. 

46, Inciso IV da Resolução nº 05/CUN/2010);  

 Plágio em teses ou dissertações defendidas: cassação do título, 

sendo o processo encaminhado ao Gabinete da Reitoria, a quem 

compete aplicá-la. 

Principais Sanções 



5. Proposta de Estágio Pós-
Mestrado na UFSC 

1. Proposta de  Estágio Pós-Mestrado em 

Programas de Pós-Graduação da UFSC 

 Prof. Dr. Armando Albertazzi Gonçalves – POSMEC 

 

2. Sugestões apresentadas pelos PPGs para 

aperfeiçoamento da proposta 

 

 



Principais Propostas de Aperfeiçoamento 
da Minuta de Estágio Pós-Mestrado 

1. O Estágio Pós-mestrado poderá ser ofertado por 

Programa de Pós-Graduação que possuir nota igual 

ou superior a 3 (três) na CAPES. 

 

2. A realização de estágio de pós-mestrado na UFSC 

não é condição nem requisito para candidatar-se a 

processos seletivos de doutorado ou docente na 

instituição. 



Principais Propostas de Aperfeiçoamento 
da Minuta de Estágio Pós-Mestrado 

1. Possibilidade de realizar estágio em tempo parcial (20 hs 

semanais) para atender demandas formativas de professores 

da Educação Básica; 

2. Inclusão de todas as possibilidades de pesquisa voluntária 

(pós-ensino médio, pós-ensino de graduação,...) numa única 

resolução; 

3. Possibilidade de solicitar antes de concluir o curso de 

mestrado para evitar período descoberto após a conclusão do 

curso; 

4. Cadastrar todos os interessados como pesquisadores 

voluntários; 

5. Preocupação com o amparo legal e possibilidade de obter 

bolsas. 

Sugestões Rejeitadas 



Calendário de Atualização das Informações 
do Coleta CAPES de 2013 e 2014 

 
 Responsável  Ano Base Período de Envio do Coleta 

 Coordenador do Programa 2014 05/10 a 27/11/2015 

 Coordenador do Programa 2013 02/11 a 18/12/2015 

6. Plataforma Sucupira 

 

Obs: PPGs que não reenviaram o Coleta de 2014: 
Ciências Médicas, Engenharia Elétrica e Química  

 
 



7. Novas diretrizes de apoio financeiro 
para participação em eventos 

1.  Cada discente poderá obter, anualmente, somente um auxílio 

financeiro para participação em evento com apresentação de 

trabalho no país ou no exterior, mediante a disponibilidade de 

recursos financeiros e na observância da presente diretriz. 

  

2.  A solicitação deverá ser encaminhada, por meio de formulário 

eletrônico (http://auxilio.prpg.ufsc.br/), na observância do 

cronograma abaixo: 

 

Vigência: eventos a partir de 01/02/2016 

A. Solicitações de Apoio Financeiro Complementar à Participação 

em Eventos de Discentes: 

http://auxilio.prpg.ufsc.br/


7. Novas diretrizes de apoio financeiro 
para participação em eventos 

Cronograma de Solicitações e Resultado 

Mês de realização do evento Data limite de solicitação Data de Divulgação do Resultado 

Janeiro Até o dia 1º de novembro A partir de 15 de novembro 

Fevereiro Até o dia 1º de dezembro A partir de 15 de dezembro 

Março Até o dia 1º de janeiro A partir de 15 de janeiro 

Abril Até o dia 1º de fevereiro A partir de 15 de fevereiro 

Maio Até o dia 1º de março A partir de 15 de março 

Junho Até o dia 1º de abril A partir de 15 de abril 

Julho Até o dia 1º de maio A partir de 15 de maio 

Agosto Até o dia 1º de junho A partir de 15 de junho 

Setembro Até o dia 1º de julho A partir de 15 de julho 

Outubro Até o dia 1º de agosto A partir de 15 de agosto 

Novembro Até o dia 1º de setembro A partir de 15 de setembro 

Dezembro Até o dia 1º de outubro A partir de 15 de outubro 



7. Novas diretrizes de apoio financeiro 
para participação em eventos 

3.  Será concedido somente um apoio financeiro por trabalho. 

  

4.  Não serão apoiadas financeiramente as solicitações de eventos 

realizados na cidade sede ou em cidades próximas (distância até 

100 km) da oferta do respectivo Programa de Pós-graduação. 

Excepcionalmente poderão ser apoiadas solicitações de apoio 

financeiro prevendo deslocamentos (saída e/ou retorno) fora da 

sede do respectivo curso, desde que devidamente justificadas. 

  

5.  A solicitação deverá conter: resumo do trabalho, informações 

(folder, cartaz ou printscreen da homepage do evento) sobre o 

período e local de realização do evento, comprovante de 

submissão do trabalho ou carta de aceite do trabalho.  

  



7. Novas diretrizes de apoio financeiro 
para participação em eventos 

6.  O auxílio financeiro ao discente será concedido na forma de bolsa 

auxílio, por meio de reembolso de despesas com: taxa de 

inscrição, transporte, hospedagem e/ou alimentação. Para 

solicitar o reembolso das despesas, o discente deverá apresentar, 

além dos comprovantes de pagamentos, o comprovante de 

apresentação do trabalho. 

  

7.  As solicitações de apoio financeiro deverão ser analisadas e 

priorizadas pela Coordenação do Programa até o dia 5 de cada 

mês. 

 



7. Novas diretrizes de apoio financeiro 
para participação em eventos 

8.  O apoio financeiro da PROPG considera os seguintes valores de 

referência das distâncias da localidade do evento: 

  

9.  Na concessão de apoio financeiro, o Comitê de Planejamento e Gerência 

do PROAP irá considerar:  

a) A manifestação de priorização das Coordenações de Programas; 

b) O atendimento às normas do PROAP/CAPES e da presente diretriz; 

c) A disponibilidade de recursos financeiros da PROPG; 

d) A disponibilidade de recursos financeiros dos Programas de Pós-

Graduação. 

  

Local do evento Valores referência (R$) 

Região Sul Até R$ 300,00 

Região Sudeste e Centro-Oeste , Argentina, Paraguai e Uruguai  Até R$ 500,00 

Região Norte e Nordeste, Demais países da América do Sul Até R$ 1.000,00 

América Central, do Norte e Caribe Até R$ 1.200,00 

Demais Países  Até R$ 1.500,00 



7. Novas diretrizes de apoio financeiro 
para participação em eventos 

1. Cada docente permanente ou colaborador, vinculado a 

Programa de Pós-Graduação financiado com recursos do 

PROAP/CAPES e pertencente ao quadro de professores 

efetivos da UFSC, poderá obter, anualmente, somente um 

auxílio financeiro para participação em evento com 

apresentação de trabalho no país ou no exterior, mediante a 

disponibilidade de recursos financeiros e na observância desta 

diretriz. 

  

2.  A solicitação deverá ser encaminhada, por meio de formulário 

eletrônico (http://auxilio.prpg.ufsc.br/), na observância do 

cronograma abaixo: 

 

Vigência: eventos a partir de 01/02/2016 

A. Solicitações de Apoio Financeiro Complementar à Participação 

em Eventos de Docentes: 

http://auxilio.prpg.ufsc.br/


7. Novas diretrizes de apoio financeiro 
para participação em eventos 

Cronograma de Solicitações e Resultado 

Mês de realização do evento Data limite de solicitação Data de Divulgação do Resultado 

Janeiro Até o dia 1º de novembro A partir de 15 de novembro 

Fevereiro Até o dia 1º de dezembro A partir de 15 de dezembro 

Março Até o dia 1º de janeiro A partir de 15 de janeiro 

Abril Até o dia 1º de fevereiro A partir de 15 de fevereiro 

Maio Até o dia 1º de março A partir de 15 de março 

Junho Até o dia 1º de abril A partir de 15 de abril 

Julho Até o dia 1º de maio A partir de 15 de maio 

Agosto Até o dia 1º de junho A partir de 15 de junho 

Setembro Até o dia 1º de julho A partir de 15 de julho 

Outubro Até o dia 1º de agosto A partir de 15 de agosto 

Novembro Até o dia 1º de setembro A partir de 15 de setembro 

Dezembro Até o dia 1º de outubro A partir de 15 de outubro 



7. Novas diretrizes de apoio financeiro 
para participação em eventos 

3.  O auxílio financeiro da PROPG será para complementação de 

recursos obtidos junto às Agências de Fomento ou outra 

instância administrativa da UFSC (Unidade de Ensino, 

Departamento, Coordenação do Programa,...). É vedada a 

concessão de auxílio financeiro a pesquisador bolsista de 

Produtividade em Pesquisa nível 1 (PQ 1) ou de Desenvolvimento 

Tecnológico e Extensão Inovadora nível 1 (DT 1) do CNPq. 

  

4.  Será concedido somente um apoio financeiro por trabalho. 

  

5.  Não serão apoiadas financeiramente as solicitações de eventos 

realizados na cidade sede ou em cidades próximas (distância até 

100 km) da oferta do respectivo Programa de Pós-graduação.  

  

  



7. Novas diretrizes de apoio financeiro 
para participação em eventos 

6. A solicitação deverá conter: resumo do trabalho, informações (folder, 

cartaz ou printscreen da homepage do evento) sobre o período e local de 

realização do evento, comprovante de submissão do trabalho ou carta de 

aceite do trabalho. O comprovante de apresentação do trabalho deverá 

ser apresentado na prestação de contas. 

  

7.  O auxílio financeiro a ser concedido aos docentes efetivos da UFSC e 

vinculados a Programa de Pós-Graduação financiado com recursos do 

PROAP/CAPES compreende: 

 a) taxa de inscrição até o valor de R$ 2.000,00 (eventos nacionais por 

meio de empenho e eventos internacionais por meio de reembolso); 

 b) até 2 diárias (nacionais ou internacionais), considerando os valores 

constantes no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP). 

  

  



7. Novas diretrizes de apoio financeiro 
para participação em eventos 

8. O auxílio financeiro a ser concedido aos docentes efetivos da UFSC e 

vinculados a Programa de Pós-Graduação financiado com recursos do 

PROEX/CAPES ou a curso de mestrado profissional compreenderá 

somente o pagamento de taxa de inscrição até o valor de R$ 2.000,00 

(eventos nacionais por meio de empenho e eventos internacionais por 

meio de reembolso).  

 

9. As solicitações de apoio financeiro deverão ser analisadas e priorizadas 

pela Coordenação do Programa até o dia 5 de cada mês. 

 

10. Na concessão de recursos financeiros, o Comitê de Planejamento e 

Gerência do PROAP irá considerar:  

 a) As manifestações e priorizações das Coordenações dos Programas; 

 b) O atendimento às normas do PROAP/CAPES e das presentes 

diretrizes; 

 c) A disponibilidade de recursos financeiros da PROPG; 

 d) A disponibilidade de recursos financeiros dos Programas de Pós-

Graduação. 

  

  



8. Recursos Financeiros - 
Compras de 2015 

 
1. Compras por meio de dispensa de licitação 

aguardando parecer da Procuradoria Federal 
(Sistema de empenhos fechado no momento) 
 

2. Solicitações de passagens e/ou diárias de 
2015 no SCDP até 15/12/2015. 

 



8. Recursos Financeiros – 
Pró-Equipamentos de 2014 

 
1. Aquisição de todos (n=06) os equipamentos nacionais no 

valor total de R$ 713.770,00; 
 

2. Aquisição de 07 equipamentos importados no valor total 
de R$ 1.321.990,98; 
 

3. Falta adquirir 01 equipamento importado (Espectrômetro 
de fluorescência por energia dispersiva de raios X – 
(valor empenhado US 68.300,00); 
 

4. Equipamentos do Projeto Institucional de 2014 não 
adquiridos (n=05) diante da elevada variação cambial 
serão priorizados no próximo edital. 
 

Projeto Institucional aprovado pela CAPES 
(19 equipamentos = R$ 2.508.000,00) 



8. Recursos Financeiros – 
Bancas de Defesas de 2016 

 
1. Recursos orçamentários do PROAP para 2016 ainda não 

foram definidos pela CAPES (previsão de corte de 75%); 
 

2. Possibilidade de adiantar recursos do orçamento da 
UFSC para realização de bancas de defesas de doutorado 
(somente um membro por banca); 
 

3. Recursos que serão adiantados do orçamento da UFSC 
serão debitados posteriormente nos estratos dos PPGs. 
 
 



9. Assuntos Gerais 

 

1. CAPG on line somente no final de 2017 

2. Agradecimento aos TAEs das Coordenadorias dos 

PPGs que buscam os processos na PROPG 

3. Submissão de Propostas ao Edital 05/FAPESC/2015 

Bolsas de Mestrado: 

PPGs que não solicitaram carta de apoio da PROPG: 

Administração, C. Fisiológicas, Ecologia, E. Física, Eng. 

Ambiental, Eng. Automação e Sistemas, Eng. de Produção, 

Estudos da Tradução, Jornalismo, Inglês, Sociologia Política.   

4.  Viagens de estudo da Pós-Graduação – ônibus com 

professor responsável, lista de passageiros e documentos 

válidos de identificação dos passageiros 

 

 


