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Resultado do Processo de Seleção de bolsistas para o 

Mestrado em Ciências Ambientais 
 

 

O Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade 

do Estado de Santa Catarina (UDESC), no uso de suas atribuições e com base na avaliação 

da Comissão de Bolsas, em consonância com as orientações emanadas das Resoluções 

13/2014 CONSEPE, 033/2014 CONSEPE, 280/2006 CONSUNI, 024/2015 CONSUNI, 

das Portarias 76/2010 CAPES e 01/2010 CAPES/CNPq, e ainda das decisões do 

Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, resolve publicar o 

resultado da concessão de bolsas para os alunos aprovados no Processo Seletivo do Curso 

de Mestrado em Ciências Ambientais – Edital Nº 005/2015/CAV, considerando: 

 

1. DA SELEÇÃO E CONCESSÃO 

1.1. O número de bolsas previstas a serem disponibilizadas para concessão neste 

processo seletivo é de 6 (seis), sendo 2 (duas) proveniente da CAPES e 4 (quatro) 

da UDESC-PROMOP, ficando a implementação de bolsa ao candidato 

selecionado dependente de liberação destas pelos respectivos órgãos.   

1.2. A presente classificação também poderá ser utilizada durante o semestre 2015/2 

para concessão das Bolsas de Mestrado que surgirem em decorrência de 

ampliação de quotas ou substituição de bolsista.  

1.3. Foi adotado para seleção e classificação dos candidatos com direito a bolsa os 

critérios estabelecidos no item 3.1 do edital Nº 005/2015/CAV. 

1.4. A concessão das quotas disponíveis foi feita de acordo com a ordem decrescente 

de pontuação obtida pelos candidatos inscritos no curso, iniciando pelo primeiro 

classificado. Contudo, foi respeitada a prioridade de bolsas para alunos sem 

vínculo empregatício.  

1.5. A escolha do órgão financiador da bolsa para cada candidato selecionado, teve 

como princípio as exigências particulares de cada órgão, destinando-se as bolsas 

da CAPES para os primeiros colocados. 

1.6. A concessão das bolsas ocorrerá pelo período máximo de 12 meses. Após este 

período, o candidato selecionado com bolsa CAPES poderá renovar por igual 

período, se mantido o atendimento dos requisitos exigidos pela CAPES, e o 

candidato selecionado com bolsa PROMOP deverá concorrer novamente em 

Edital específico para a renovação da bolsa. 

1.7. Não será concedida, em hipótese nenhuma, bolsa PROMOP a alunos com vínculo 

empregatício. Se algum aluno com esse tipo de bolsa adquirir vínculo 

empregatício, deve abdicar da mesma. 

1.8. Não será concedida, em hipótese nenhuma, bolsa da CAPES a alunos com 

vínculo empregatício e que estejam recebendo salário. Se algum aluno 

beneficiado com bolsa CAPES adquirir vínculo empregatício após a concessão 

da mesma, a manutenção ou não da referida bolsa será decidida pela Comissão 

de Bolsas, que analisará com base na legislação vigente. 

 

2. DOS REQUISITOS AOS CANDIDATOS 

Os candidatos devem atender os seguintes requisitos: 



 

Programa de Pós-
Graduação em Ciências 

Ambientais 
 

Campus III - Lages 
 

 

2.1. Residir em Lages; 

2.2. Não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do 

programa de Pós-Graduação; 

2.3. Carecerem, quando da concessão da bolsa, do exercício laboral por tempo não 

inferior a dez anos para obter aposentadoria compulsória; 

2.4. Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa 

de outro programa; 

2.5. Possuir dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação; 

2.6. Não possuir vínculo empregatício ou quando possuir vínculo, estar liberado 

integralmente das atividades profissionais sem percepção de vencimentos; 

2.7. Candidatos que adquirirem vínculo empregatício durante a vigência da bolsa 

devem informar imediatamente a Coordenação do Curso de Ciências Ambientais 

para a Comissão de Bolsas deliberar sobre a possibilidade ou não de manutenção 

da bolsa após o vínculo empregatício.  

2.8. A bolsa do aluno será suspensa a qualquer tempo pela Coordenação do Curso em 

caso de descumprimento por parte do bolsista de qualquer um dos requisitos 

estabelecidos pelas agências de fomento. 

 

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

3.1. As bolsas foram distribuídas na seguinte ordem de prioridade: 

a) Alunos sem vínculo empregatício; 

b) Alunos com vínculo empregatício que estejam liberados integralmente das 

atividades profissionais sem percepção de vencimentos; 

3.2. Respeitadas as prioridades constantes no item 3.1, a concessão das quotas 

disponíveis foi realizada de acordo com a ordem decrescente de pontuação obtida 

pelos candidatos inscritos Processo Seletivo do Curso de Mestrado em Ciências 

Ambientais – Edital Nº 005/2015/CAV, iniciando pelo primeiro classificado. 

 

4. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Candidato Classificação 
Bolsa 

concedida 
Modalidade da bolsa 

Vitor Rodolfo Becegato  1º Sim CAPES* 

Maurício Piovesan 2º Sim CAPES* 

Cintia Ely 3º Sim PROMOP** 

Luíza Lima Bertoletti 4º Sim PROMOP** 

Tamires Liza Deboni  5º Sim PROMOP** 

Carolina Natel de Moura 6º Sim PROMOP** 

Liliane Vieira Oliveira 7º Não --- 

Camilo Bertol 8º Não --- 

Maria José Moreno Correia 9º Não --- 

Darleila Damasceno Costa 10º Não --- 

Roger Francisco Ferreira de Campos 11º Não --- 

Artur Ribeiro de Almeida 12º Não --- 

Fabricio Peixoto Lorenzoni 13º Não --- 

Ivan Claudio Siqueira de Moraes Sem direito a bolsa – possui vínculo empregatício 

Adriana Berlanda Sem direito a bolsa – possui vínculo empregatício 
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* A bolsa da CAPES é válida por 12 meses, podendo ser renovada por igual período, 

desde que o aluno cumpra os critérios mínimos recomendados para sua renovação; 

** A bolsa do PROMOP é válida por 12 meses. Após este período haverá nova seleção 

a ser divulgada em edital específico, em ampla concorrência. Os candidatos 

contemplados pela referida bolsa deverão concorrer às bolsas novamente na próxima 

seleção, juntamente com os demais candidatos (alunos regulares e que não possuem 

bolsa). 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1. Os alunos que forem contemplados com bolsa durante o curso de Mestrado em 

Ciências Ambientais, independente da agência financiadora deverão seguir os 

critérios estabelecidos pelas respectivas agências, pela UDESC e pelas normas 

internas do Programa do Pós-graduação em Ciências Ambientais. 

5.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós 

Graduação em Ciências Ambientais da UDESC. 

5.3. Além da classificação no processo seletivo, a concessão da Bolsa será 

condicionada à apresentação de todos os demais documentos e providências 

necessárias à implementação da Bolsa exigidos pelas agências de fomento. 

 

 

Lages, 10 de junho de 2015. 

 

 

 

 

Professor Flávio José Simioni 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais 

Presidente da Comissão de Seleção de Bolsas 

 

 

 

 

Prof. Indianara F. Barcarolli 

Membro da Comissão de Seleção de Bolsas 

 

 

 

 

Prof. Rodrigo A. F. de Alvarenga 

Membro da Comissão de Seleção de Bolsas 


