FONTES INTERNAS
FINANCIAMENTOS PROJETOS
UFSC
Os principais órgãos internos que divulgam informações sobre programas e
editais de fomento à educação superior (ensino, pesquisa, extensão, cultura e
arte), na UFSC são:

 ENSINO/PESQUISA
- PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
(PRAE)
Auxilia os alunos no desenvolvimento de atividades de ensino por meio de
bolsas e auxílios e diversas ações de suporte, tais como: auxilio a promoção e
participação em eventos científicos, programa de bolsa estudantil UFSC e bolsa
permanência MEC (para comunidades indígenas e quilombolas), auxílio creche,
moradia estudantil, viagem de estudo, isenção alimentação, psicologia, entre
outros. Maiores informações disponíveis no site: http://prae.ufsc.br
- PRÓ-REITORIA

DE GRADUAÇÃO (PROGRAD)

Possui programas de apoio à mobilidade acadêmica estudantil, iniciação a
docência para graduandos de cursos de licenciatura. O PIBID é um programa
nacional de incentivo e valorização do magistério e de aprimoramento do
processo de formação de docentes para a educação básica. O Programa de
dupla diplomação em cursos de graduação, que consiste em um convênio da
UFSC com instituições de educação superiores estrangeiras. M Maiores
informações disponíveis no site: http://prograd.ufsc.br/

- PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO (PROPG)
 Programa de Apoio financeiro complementar à participação em eventos
científicos (PROAP): Dar apoio financeiro complementar para a apresentação de
trabalhos em eventos científicos para alunos e professores vinculados a
programas de pós-graduação da UFSC. Diretrizes disponíveis no link:
http://propg.ufsc.br/files/2015/03/Diretrizes-Distribui%C3%A7%C3%A3oCORRÊA, A. C. (2017).

Recursos-PROAP-PROPG-2016.pdf. Maiores informações: 3721-8312 ou 37218313 (CAFIN/PROPG)

 Coordenadoria de Educação Continuada (CEC): é responsável pelo controle e
acompanhamento dos cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos pela
UFSC, orientando servidor docente e técnicos administrativos sobre
procedimentos legais e rotinas administrativas para abertura e encerramento de
projetos; análise das propostas de novos cursos; avaliação do relatório final; e
encaminhamento para emissão de certificados, de acordo com o disposto na
Resolução Normativa nº 15/CUn/2011 – que estabelece as regras para a oferta
de cursos de pós-graduação lato sensu na UFSC; realização da validação de
certificados de cursos de especialização, em processos de incentivos à
qualificação, que consiste na verificação dos dados contidos nos certificados,
observando se atendem as normativas federais que disciplinam a oferta dos
cursos de especialização (Resoluções; Decretos; Pareceres; Notas Técnicas). Os
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu podem ser oferecidos em nível de
especialização (carga horária mínima de 360 horas, com defesa de monografia
ou TCC); aperfeiçoamento (carga horária mínima de 180 horas); ou
aprofundamento (carga horária mínima de 45h).
 Coordenadoria de Acompanhamento de Programas (CAP): responsável pelo
acompanhamento e regulação de cursos novos e/ou em andamento ao nível de
pós-graduação stricto sensu.
 Coordenadoria de Bolsas – Divisão de Bolsas (CBO): Responsável pelo
gerenciamento do Programa de Demanda Social de bolsas de mestrado,
doutorado e pós-doutorado da CAPES, o qual concede quotas de bolsas aos
programas de pós-graduação stricto sensu da UFSC. Poderão se candidatar
estudantes sem vínculo empregatício com a UFSC, vinculados aos programas de
pós-graduação stricto sensu; Gestão do estágio pós-doutoral, sob a orientação
de um professor do quadro permanente da UFSC, credenciado em programas
de pós-graduação stricto-sensu. Diretrizes disponíveis na resolução normativa:
http://propg.ufsc.br/files/2013/11/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Normativa-n.36_P%C3%B3s-Doc.pdf.

- PRÓ-REITORIA DE PESQUISA - PROPESQ
A sua missão é contribuir para a concretização e o fortalecimento do papel
social da UFSC nas áreas de pesquisa e inovação tecnológica por meio de
políticas institucionais, do desenvolvimento e manutenção de sistemas de
informação sobre projetos e atividades relacionados a essas áreas com
divulgação dos resultados das pesquisas e extensões realizadas no âmbito da
Universidade.
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No link portal de oportunidades são disponibilizados os editais de fomento à
pesquisa
por
área
de
conhecimento:
http://portaldeoportunidades.paginas.ufsc.br/

-SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
– SINTER
Tem por objetivos primordiais: promover a interação com organismos e
instituições internacionais de ensino superior: apoiar e implementar acordos de
cooperação técnica, científica e cultural, bem como viabilizar o intercâmbio de
estudantes, professores e servidores técnico-administrativos.



PROGRAMAS INTERNACIONAIS

PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS: é um programa que busca
promover a consolidação, a expansão e a internacionalização da ciência e
tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio
e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos
Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da
Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento e
secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. O projeto
prevê até 100 mil bolsas para promover intercâmbio, de forma que alunos de
graduação e pós-graduação façam estágio no exterior com a finalidade de
manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à
tecnologia e inovação. Além disso, busca atrair pesquisadores do exterior que
queiram se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores
brasileiros nas áreas prioritárias definidas no Programa, bem como criar
oportunidade para que pesquisadores de empresas recebam treinamento
especializado no exterior. Maiores informações: http://sinter.ufsc.br/programaciencia-sem-fronteiras/
IDIOMAS SEM FRONTEIRAS: tem como principal objetivo incentivar o
aprendizado de línguas, além de propiciar uma mudança abrangente e
estruturante no ensino de idiomas estrangeiros nas universidades do País. Por
meio do Núcleo de Língua Inglesa (NucLi), oferece atualmente os seguintes
serviços para a comunidade universitária da UFSC (estudantes de graduação,
pós-graduação, técnico-administrativos e professores): Aplicação do teste
TOEFL ITP; cursos presenciais de língua inglesa; cursos a distância de língua
inglesa (My English Online). Maiores informações disponíveis em:
http://sinter.ufsc.br/idiomas-sem-fronteiras/
ERASMUS MUNDUS: é um programa de mobilidade criado e financiado
pela União Europeia. As atividades do programa têm como objetivo promover a
excelência da educação superior e pesquisa dos países europeus e ao mesmo
tempo reforçar os laços acadêmicos com países de todo o mundo.
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A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio da Secretaria de
Relações Internacionais, participa, atualmente dos seguintes projetos do
Erasmus Mundus, que viabilizam bolsas de intercâmbio para estudantes de
graduação, pós-graduação, docentes e técnico-administrativos:
PROJETO
Be Mundus
Mundus Lindo
Fellow Mundus
Elarch
Erasmus + (Bremen)

COORDENADOR NA UFSC
Prof. Paulo Emílio Lovato
Prof. André de Ávila Ramos
Profa. Márcia Grisotti
Prof. Luis Gómez
Prof. Aloísio Nelmo Klein

CONTATO
bemundus@contato.ufsc.br
munduslindo@contato.ufsc.br
fellowmundus@contato.ufsc.br
elarch@contato.ufsc.br
a.n.klein@ufsc.br

 BE MUNDUS
INFORMAÇÕES GERAIS
Com suporte financeiro do programa Erasmus Mundus da Comissão Europeia, o
projeto BE MUNDUS concede bolsas de estudo a estudantes brasileiros e
europeus, pesquisadores e membros do estafe para que realizem um período
de intercâmbio ou formação plena em algumas das melhores universidades da
Europa e do Brasil. As bolsas estão disponíveis para estudantes de graduação
nos campos de Engenharia e Tecnologia e Educação e Formação de
Professores, bem como para doutorandos, pós-doutorandos e estafe nos
campos de Engenharia e Tecnologia. O estafe administrativo também pode se
candidatar. As bolsas incluem um subsídio mensal, viagem, seguro e isenção de
taxas.
Obs: Não há bolsas disponíveis para estudantes em nível de mestrado e/ou
estudantes de outras áreas que não as de Engenharia e Tecnologia e Educação
e Formação de Professores.
Objetivos gerais:
 O objetivo principal do BE MUNDUS é promover a cooperação inter
institucional entre Instituições de Ensino Superior (IES) europeias e brasileiras,
de modo a tornar a União Europeia uma região para cooperação brasileira. Em
particular, BE MUNDUS contribuirá com os seguintes objetivos e resultados:
 Promover a internacionalização e qualidade dos estudos de graduação no
Brasil;
 Aumentar programas de pesquisa conjuntos entre UE-Brasil, de forma a
aperfeiçoar aptidões e qualificações de estudantes brasileiros, ao mesmo tempo
inaugurando oportunidades para o mercado europeu;
 Desenvolver capacidade entre Agentes de Relações Internacionais em IES
brasileiras e, assim, contribuir para uma internacionalização homogênea por
todo o país;
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 Promover a compreensão mútua entre EU-Brasil com respeito à educação de
nível superior e sistemas de pesquisa e prioridades, de forma a aumentar o
reconhecimento de estudos e diplomas entre as duas regiões;
 Promover oportunidades iguais no ensino superior, assegurando uma
participação inclusiva no projeto.
Maiores informações: http://www.bemundus.eu/about
 MUNDUS LINDO
INFORMAÇÕES GERAIS
O Projeto Mundus Lindo oferece bolsas em universidades europeias para
estudantes da UFSC de graduação, pós-graduação, docentes e técnicoadministrativos. A parceria MUNDUS LINDO é composta por 19 instituições
parceiras de países latino-americanos (12) e europeus (7), bem como 31
instituições associadas de todo o mundo, os quais estão disponibilizados no
link: http://www5.uva.es/munduslindo/partners.
O objetivo do Projeto MUNDUS LINDO é a promoção da Cooperação em
Educação Superior entre a União Européia (EU) e os países latino-americanos
envolvidos no projeto: Bolívia, Brasil, Chile, Cuba, Equador, Paraguai e Peru e
em coerência com o objetivo geral da UE de Melhoria da cooperação bilateral
no domínio da educação.
A característica mais importante do MUNDUS LINDO é o seu compromisso
social. O projeto visa assegurar a participação de setores desfavorecidos e
estudantes vulneráveis.
Os objetivos específicos da MUNDUS LINDO são:
- Elevar a qualidade da universidade LA em termos de capacidades de ensino e
aprendizagem e de excelência na investigação.
- Promover a capacidade de cooperação internacional entre as universidades da
UE e as instituições de ensino superior dos países da América Latina envolvidas
no projeto, através do reforço da criação ou do aperfeiçoamento dos gabinetes
de relações internacionais e das unidades de apoio à investigação.
- Sensibilizar para os sistemas europeus de Educação Superior na América
Latina.
- Conceber e implementar procedimentos para o reconhecimento acadêmico,
para o desenvolvimento de diplomas duplos, doutorados de doutoramento e
doutorados de sanduíche, que serão utilizados no projeto e após a vida do
projeto no âmbito de outros programas de mobilidade internacional.
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- Estabelecer relações permanentes e sustentáveis entre sócios e associados
para o desenvolvimento de duplos diplomas, doutorados, doutorados em
sanduíche e projetos conjuntos de pesquisa dentro do projeto e após a vida do
projeto.
 Bolsas de Estudo: existem fluxos específicos para os membros das
universidades parceiras, mas também para as universidades e estudantes não
parceiros que se encontram numa situação particularmente vulnerável,
correspondendo geralmente a um dos três grupos-alvo definidos pela Comissão
Europeia para o Programa Erasmus Mundus.
A Comissão Europeia dividiu também o lote regional da América Latina em dois
grupos diferentes de países (A e B), tendo cada um destes grupos bolsas
específicas disponíveis. De acordo com a divisão da Comissão Europeia:
Grupo A: Bolívia, Equador, Paraguai, Peru
Grupo B: Brasil, Chile, Cuba
Maiores informações: http://www5.uva.es/munduslindo/general_information
 FELLOW MUNDUS
O Projeto Fellow Mundus oferece bolsas em universidades europeias para
estudantes da UFSC de graduação, pós-graduação, docentes e técnicoadministrativos.
 ELARCH
O Projeto Elarch oferece bolsas em universidades europeias para estudantes da
UFSC de graduação, pós-graduação, docentes e técnico-administrativos.
ELARCH é um projecto de bolsa e mobilidade financiado pela Parceria de Acção
2 Erasmus Mundus (EMA2) coordenada pela Universidade de Basilicata. O
projecto visa fomentar a cooperação científica no domínio da protecção dos
patrimónios entre as instituições europeias e latino-americanas de ensino
superior.
O programa de bolsas de estudo está aberto a cidadãos da Bolívia, Peru,
Equador, Paraguai, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, México,
Panamá, Uruguai e Venezuela que desejam estudar ou trabalhar em uma das
nove Universidades parceiras européias E aos nacionais de países membros da
UE que pretendam estudar ou trabalhar numa das onze universidades parceiras
latino-americanas.
O projeto também é apoiado por várias organizações associadas que atuam na
mitigação de riscos naturais e no desenvolvimento internacional.
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Um total de 119 mobilidades estará envolvido em atividades científicas nos
níveis de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e acadêmico.
A bolsa ELARCH abrange: Despesas de viagem, subsídio mensal, cobertura de
seguro e taxas.
PROGRAMAS DA AUGM (ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES
GRUPO MONTEVIDEO)
Programa que visa o intercâmbio de conhecimentos entre países do Mercosul
(Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai), por meio dos seguintes
programas:
 ESCALA DOCENTE: é um programa recíproco de mobilidade
acadêmica de professores que envolve as mais diversas áreas de ensino,
pesquisa, extensão e gestão universitária. A universidade de origem fornece as
passagens, e a universidade de destino, a hospedagem e alimentação. Maiores
informações no link: http://sinter.ufsc.br/augm/escala-docente/

ESCALA DE ESTUDIANTES DE GRADO: é um programa
recíproco de mobilidade acadêmica para estudantes de graduação de
universidades da América Latina. São cerca de 20 vagas por ano, tanto para
enviar quanto para receber estudantes. Eles permanecem na universidade
hospedeira cursando disciplinas por um semestre, que fica responsável por
alimentação
e
hospedagem.
Maiores
informações
no
link:
http://sinter.ufsc.br/augm/escaladegrado/
 ESCALA DE ESTUDIANTES DE POSGRADO: é um programa
recíproco de mobilidade acadêmica para estudantes de mestrado e doutorado
de universidades da América Latina. São cerca de duas vagas por ano, tanto
para enviar quanto para receber estudantes. Eles permanecem na universidade
hospedeira pelo período de quinze dias a um semestre, que fica responsável
pelo pagamento das despesas referentes a alimentação e hospedagem. Os
estudantes estrangeiros selecionados para realizar esse intercâmbio na UFSC
recebem bolsa correspondente aos valores das agências de fomento CAPES e
CNPq, conforme Resolução Normativa n.º 50/CUn/2015. Maiores informações
no link: http://sinter.ufsc.br/augm/escala-de-estudiantes-de-posgrado/
 ESCALA DE GESTORES Y ADMINISTRADORES: tem o objetivo de
promover mobilidade entre técnico-administrativos das universidades membros
da AUGM para fortalecer a gestão e administração das universidades,
contribuindo para o seu desenvolvimento e aumentando a possibilidade
compreensão das diferentes estruturas organizacionais. Podem participar
servidores que trabalhem na UFSC há pelo menos três anos. Maiores
informações
no
link:
http://sinter.ufsc.br/augm/escala-de-gestores-yadministradores/
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 JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES: criadas em 1993,
reúnem anualmente centenas de estudantes de graduação e pós-graduação das
universidades da américa latina participantes da Asociación de Universidades
Grupo Montevideo (AUGM), com o objetivo promover a integração entre os
estudantes, com vistas ao estabelecimento de grupos de pesquisa
internacionais. A SINTER seleciona, anualmente, trabalhos de estudantes da
UFSC, que recebem auxílio para a viagem. Maiores informações no link:
http://sinter.ufsc.br/augm/jornadas/
Mais informações: jornadas.augm@contato.ufsc.br

BRACOL – PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE ESTUDANTES
BRASIL-COLÔMBIA
Programa de Intercâmbio de Estudantes Brasil- Colômbia cuja finalidade
é a promoção do intercâmbio de estudantes de nível superior entre as
instituições membros do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) e
Associación Colombiana de Universidades (ASCUN).
Coordenação: Prof. Lincoln Fernandes
Contato: programas.sinter@contato.ufsc.br
BRAMEX - PROGRAMAS DA AUGM (ASOCIACIÓN DE
UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO)
Programa de Intercâmbio de Estudantes Brasil – México cuja finalidade é
a promoção do intercâmbio de estudantes de nível superior entre as instituições
membros do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) e Instituciones
de Educación Superior de la República Mexicana (ANUIES), com o objetivo de
promover e intensificar os laços de amizade e de cooperação em áreas de
interesse e benefício mútuo.
Coordenação: Prof. Lincoln Fernandes
Contato: programas.sinter@contato.ufsc.br
PROGRAMAS PEC-G
Regulamentado pelos Ministérios das Relações Exteriores e da Educação,
o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) é uma atividade de
cooperação do governo brasileiro com outros países em desenvolvimento
(África, América Latina e Caribe) com os quais mantém acordos educacionais
ou culturais, cujo objetivo é a formação de recursos humanos.
Cidadãos desses países realizam seus estudos no Brasil a fim de
aplicarem em sua terra natal o conhecimento adquirido.
O PEC-G não envia alunos ao exterior, somente os recebe. Para
candidatar-se, o interessado deverá dirigir-se à Embaixada Brasileira do país de
origem. A UFSC tem em média 100 estudantes matriculados.

CORRÊA, A. C. (2017).

Orientações
aos
estudantes,
disponibilizadas
no
link:
http://sinter.ufsc.br/pec-g/o-programa-pec-g/orientacoes-para-alunospec-g/
USAC
A University Studies Abroad Consortium (USAC) é uma instituição
universitária, sem fins lucrativos, conveniada com a UFSC desde 2012. Seu
intuito é facilitar o intercâmbio entre estudantes internacionais e a comunidade
universitária, por meio de aulas acadêmicas, intercâmbio de idiomas, viagens e
outras oportunidades, para promover a cultura e conhecimentos brasileiros.
Visa contribuir à internacionalização da UFSC em formas positivas e dinâmicas.
Os intercambistas que a UFSC recebe através da USAC cursam disciplinas
vinculadas aos seus estudos por períodos de um a nove meses. Em
contrapartida, a USAC oferece um espaço importante para a
internacionalização, uma rede de contatos universitários internacionais e bolsas
de estudos no exterior para os estudantes, docentes e técnico-administrativos
da UFSC.
As aulas da USAC são sediadas na Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e o escritório da USAC, vinculado à SINTER, está localizado no
térreo da Reitoria II.
Diretor
John Loveday – john.loveday@usac.unr.edu | +55 48 3721-6208
Equipe
Laura Baltazar – laura.baltazar@usac.unr.edu | +55 48 3721-6208
Renato Carvalho – renato.carvalho@usac.unr.edu | +55 48 3721-6209
Conheça mais sobre a USAC: http://usac.unr.edu/study-abroadprograms/brazil/florianopolis
ELAP
Promovido pelo Governo do Canadá, o Emerging Leaders in the Americas
Program (ELAP) oferece bolsas de estudos para estudantes de graduação e
pós-graduação (mestrado e doutorado) da América Latina e do Caribe
realizarem intercâmbio em universidades do Canadá.
Inscrições: 25 de abril de 2017 é a data limite para as universidades
canadenses apresentarem as candidaturas dos alunos brasileiros ao governo do
Canadá. Portanto, a SINTER irá obedecer os prazos estipulados pelas
instituições canadenses. Dessa forma, cabe ao aluno interessado adequar-se ao
estabelecido pela instituição de destino.
Período de Realização da Mobilidade: os estudos do aluno ou do
pesquisador deve iniciar entre 1º de junho de 2017 a 1º de fevereiro de 2018.
Requisitos:
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Os alunos da UFSC que pretendem concorrer à bolsa e cumpram os
requisitos poderão candidatar-se a uma das instituições canadenses
conveniadas à UFSC (Verificar no item “Instituições Conveniadas”) no site da
SINTER.
Verificar no site da instituição escolhida a documentação e prazos
exigidos para a candidatura e candidatar-se no sistema online da UFSC. Antes
de candidatar-se encaminhar e-mail para outgoing.sinter@contato.ufsc.br para
confirmar que há tempo hábil para a realização dos trâmites exigidos pela
instituição de destino.
Mais informações:
ELAP:http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarshipsbourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
UFSC: outgoing.sinter@contato.ufsc.br
SANTANDER IBERO-AMERICANO
Santander Universidades de Bolsas Ibero-Americanas é um programa
financiado pelo Banco Santander S.A. do Brasil por meio do qual estudantes de
graduação brasileiros recebem bolsa-auxílio para intercâmbio acadêmico em
instituições de ensino superior argentinas, chilenas, colombianas, espanholas,
mexicanas, peruanas, portuguesas e uruguaias

 INTERCÂMBIO DE ESTUDANTES
ALUNOS DA UFSC
O Programa Outgoing é destinado a estudantes de graduação da UFSC
interessados em realizar intercâmbio em uma das universidades
conveniadas com a UFSC, por um ou dois semestres.
O programa não oferece bolsas de estudos, mas o participante não paga
mensalidade na universidade de destino. As inscrições permanecem
abertas durante o ano todo. O interessado deve candidatar-se sempre no
semestre anterior ao semestre do intercâmbio.
Importante: A leitura integral do edital, que contém os pré-requisitos
para participar do Programa Outgoing e os procedimentos para
candidatura, é imprescindível antes de realizar a inscrição no Sistema
online da UFSC.
Mais informações:
Pré-requisitos: http://sinter.ufsc.br/outgoing/pre-requisitos/
Informações
e
documentos:
http://sinter.ufsc.br/outgoing/procedimentos/
ALUNOS INTERNACIONAIS
Instituições internacionais conveniadas interessadas em enviar
estudantes de graduação para realizar intercâmbio na UFSC deverão acessar o
Sistema de Inscrições.
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Instituições internacionais não conveniadas deverão consultar as normas
e critérios para análise de novos convênios internacionais. Estudantes de
instituições não conveniadas não serão matriculados em cursos de graduação.
 Curso extracurricular de Português para Estrangeiros: é oferecido
pelo Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras (DLLE) do Centro de
Comunicação e Expressão (CCE) da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), somente para estudantes matriculados na UFSC. O curso é oferecido
semestralmente nos níveis 1 (básico), 2 (pré-intermediário), 3 (intermediário),
4 (avançado I) e 5 (avançado II – Preparatório para o exame do CELPE-BRAS),
além do Curso de português para Hispano-falantes.
Maiores informações: http://www.nuple.cce.ufsc.br/
 Programa de Apadrinhamento: Este programa foi criado com
intuito de orientar e auxiliar os estudantes internacionais em como proceder
nos primeiros momentos em Florianópolis e na UFSC e, em contrapartida,
proporcionar aos nossos estudantes a oportunidade de estar em contato com
estudantes de universidades do exterior e de culturas do mundo inteiro.

 EXTENSÃO
- PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX
- Tem por finalidade articular e apoiar a execução da política de extensão da
UFSC, seja através de ações específicas dos departamentos de ensino, seja
através de ações institucionais, buscando uma integração mais efetiva da
realidade social com as atividades realizadas na universidade.
 Programa de Bolsas de Extensão – PROBOLSAS – é gerenciado pela
Pró-Reitoria de Extensão e tem por objeto estimular a participação dos
estudantes de graduação nos projetos de extensão desenvolvidos pela UFSC
através de auxílio financeiro na forma de bolsas. A participação no processo de
interação entre universidade e sociedade visa aprimorar o processo de ensinoaprendizagem através do envolvimento de estudantes e professores em
situações concretas de ensino e pesquisa viabilizadas pelas atividades de
extensão.
Maiores
informações
disponíveis
no
link:
http://proex.ufsc.br/informacoes-probolsas/.

 CULTURA E ARTE
- SECRETARIA DE CULTURA E ARTE - seCArte
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Desenvolve suas atividades sob a missão de formular, implantar e gerir, por
meio do diálogo com a comunidade acadêmica, ações de cultura e arte que
potencialize a vivência e a produção de cultura nos campi.
Orientada por tal missão, as ações da Secretaria de Cultura estão voltadas para
a consecução dos seguintes objetivos:
· Desenvolver iniciativas relacionadas às artes na instituição, incentivando e
apoiando ações e projetos;
· Garantir a diversidade cultural;
· Promover e preservar o patrimônio cultural material e imaterial da
Universidade;
· Promover a integração entre a Universidade e a Sociedade estimulando o
desenvolvimento de ações artístico culturais nos campi.



Bolsa Cultura: Bolsa de extensão vinculada às ações de arte e cultura. O
Programa de Bolsas de Extensão vinculadas às Ações de Arte e Cultura (BEAC),
tem por objetivo oferecer auxílio financeiro a estudantes de graduação;
incentivar sua participação no processo de criação artístico-cultural;
proporcionar o envolvimento de estudantes, servidores técnico-administrativos
e professores efetivos em atividades artístico-culturais e estimular a
participação dos estudantes em projetos de Cultura e Arte desenvolvidos pela
UFSC.
Maiores
informações
disponíveis
em:
http://secarte.ufsc.br/files/2016/12/Edital_Bolsa-Cultura2017-1.pdf



Programa de apoio às ações de cultura – PROCULTURA. Tem por
objetivo apoiar financeiramente, no todo ou em parte, ações de cultura,
propostas por servidores docentes ou técnico-administrativos que tenham
relação com o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. Maiores
informações
disponíveis
no
link:
http://secarte.paginas.ufsc.br/files/2016/03/Edital-01_2016.pdf

 FUNDAÇÕES DE APOIO
A UFSC conta com o apoio de três fundações de apoio ao desenvolvimento
das atividades de ensino, pesquisa, extensão, cultura e arte. As fundações de
apoio estão devidamente formalizadas na instituição por meio da RESOLUÇÃO
NORMATIVA N.º 13/CUn, de 27 setembro de 2011.
FAPESC
A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa
Catarina (FAPESC), é o órgão do governo estadual que repassa recursos
públicos para a execução de atividades de pesquisa, inovação, capacitação de
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recursos humanos e difusão de conhecimentos (por meio de eventos, livros
etc). O apoio financeiro é dado geralmente por meio de editais de chamadas
públicas, e excepcionalmente por demanda espontânea.
Seu orçamento tem sido suplementado mediante parcerias federais com
CNPq, CAPES, FINEP e Ministério da Saúde, além das internacionais – em
especial aquelas firmadas pelo CONFAP (Conselho Nacional das Fundações
Estaduais de Amparo à Pesquisa).
A política catarinense de ciência, tecnologia e inovação consiste no
direcionamento estratégico de governo, de instituições de ensino, pesquisa e
extensão e de agentes econômicos e sociais, para o avanço do conhecimento, o
desenvolvimento de novas tecnologias, a concepção, o desenvolvimento e a
incorporação de inovações que contribuam para a melhoria da qualidade de
vida de todos os habitantes de Santa Catarina, de forma sustentável. Política
Catarinense de Inovação disponível no link: http://www.fapesc.sc.gov.br/wpcontent/uploads/2015/07/politica_catarinense.pdf
Maiores informações sobre a FAPESC, equipe, editais, etc no site:
http://www.fapesc.sc.gov.br/resumo/
FAPEU
A Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU teve a
sua criação aprovada pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de
Santa Catarina - UFSC, em novembro de 1976, para atender as necessidades
crescentes de captação de recursos financeiros e apoiar o desenvolvimento do
ensino, da pesquisa e da extensão na Universidade.
Reconhecida de utilidade pública municipal (Lei nº 1618, de 28/11/1978)
e estadual (Lei nº 5.513, de 28 de fevereiro de 1979), e registrada e
credenciada no Ministério da Educação e do Desporto e no Ministério da Ciência
e Tecnologia como fundação de apoio da UFSC pela portaria conjunta nº 31
MEC/MCT, de 13 de março de 2012, nos termos da Lei Federal nº 8.958/94,
regulamentada pelo Decreto nº 7423/2010.
Maiores
informações
e
editais
disponíveis
no
site:
http://www.fapeu.com.br/index.php
FEPESE
A FEPESE – Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, fundada
em 26 de outubro de 1977 por 70 (setenta) professores da Universidade
Federal de Santa Catarina das áreas de economia, administração e ciências
contábeis, com o objetivo de coordenar e executar pesquisas, ensinar e prestar
serviços de interesse comunitário na área econômica e social e aperfeiçoar
professores e alunos do Centro Sócio Econômico e das demais áreas da
Universidade Federal de Santa Catarina. Maiores informações disponíveis no
site: http://novosite.fepese.org.br/
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