ASSESSORIA DE PROJETOS – CSE
APRESENTAÇÃO
Á COMUNIDADE ACADÊMICA DO CSE (GESTORES, ALUNOS, SERVIDORES DOCENTES E
SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS) DO CENTRO SÓCIOECONÔMICO (CSE).

A autonomia científica e tecnológica de uma nação possui como condição básica a
qualidade da educação superior. As universidades têm o propósito precípuo de produzir e
disseminar o conhecimento à sociedade por meio do desenvolvimento articulado e
indissociado do tripé ensino, pesquisa e extensão.
A qualidade do conhecimento produzido e disseminado em uma universidade deve
ser permeada por padrões de excelência internacional, linhas estratégicas de
desenvolvimento socioeconômico do país e da região do seu entorno geográfico.
Há diversos programas internos e externos à Universidade Federal de Santa
Catarina, em âmbitos nacionais e internacionais que fomentam o desenvolvimento da
ciência, cultura, arte e tecnologia.
Há oferta de bolsas, auxílios oferecidos por órgãos internos e fundações ligadas à
UFSC para todos os segmentos da comunidade acadêmica e também programas que
incentivam a interação universidade e sociedade.
A assessoria de projetos do Centro Socioeconômico – CSE têm o propósito de
divulgar e prestar esclarecimentos sobre fontes de financiamento nacionais e
internacionais, bem como sobre os editais vigentes para o fomento às atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
Informações sobre as fontes internas de órgãos, setores e fundações que
fomentam o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão na UFSC, estão disponíveis
no link: http://portalcse.paginas.ufsc.br/files/2017/07/FONTES-INTERNAS-FINANCTOPROJETOS-UFSC.pdf
Informações sobre as fontes externas que fomentam o desenvolvimento científico e
tecnológico, por meio de bolsas e auxílios ofertados à comunidade acadêmica em âmbitos
nacional
e
internacional,
estão
disponíveis
no
link:
http://portalcse.paginas.ufsc.br/files/2017/07/FONTES-EXTERNAS-FINANC-PROJETOS-18JULHO-2017.pdf
Chamadas de editais em andamento são divulgadas periodicamente, via e-mail.
Maiores informações são fornecidas via e-mail ou mediante agendamento prévio,
via e-mail ou telefone, para contato presencial:
E-mail: angela.c.correa@ufsc.br
Telefone: (48) 37214458

Angela Cristina Corrêa, Dra. Eng. Produção
Assessoria de Projetos/Centro Socioeconômico - CSE
Universidade Federal de Santa Catarina.

