
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

EDITAL Nº 5/2021/PROEX
Apoio aos Periódicos da UFSC – Portal de Periódicos UFSC

A Pró-Reitoria de Extensão, considerando a relevância da divulgação científica por meio da 
produção  de  periódicos  nas  diversas  áreas  do conhecimento,  e  o  importante  papel  das 
revistas  acadêmicas  para  a  sociedade,  torna público o lançamento do edital  de  apoio  à 
editoração de Periódicos da UFSC para o ano de 2021.

1. OBJETO 
1.1. Apoio aos Periódicos da UFSC inseridos no Portal de Periódicos UFSC
1.2. São objetivos do presente Edital:

1.2.1. Apoiar financeiramente propostas que tenham como meta o aperfeiçoamento 
editorial e de conteúdo, a visibilidade e o impacto social e científico, além da 
profissionalização e internacionalização dos periódicos da UFSC.

1.2.2. Apoiar  e  fortalecer  a  política  institucional,  desenvolvida  pelo  Portal  de 
Periódicos UFSC.  

1.3. A vigência deste edital é de 1º de maio de 2021 a 28 de fevereiro de 2022.
1.4. Este edital prevê a seleção de até 40 propostas.

 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Do proponente
2.1.1 Poderão  ser  proponentes  de  propostas  somente  editores  de  periódicos 

docentes  da  UFSC,  sob  contrato  em  regime  de  dedicação  exclusiva  e  no 
efetivo exercício de suas atividades.

2.1.2 O  proponente  deverá  ter  o  currículo  cadastrado  na  plataforma  Lattes e 
atualizado em 2021.

2.1.3 O  proponente  não  poderá  estar  afastado  para  formação  ou  licença 
capacitação  ou  ter  previsão  de  aposentadoria  no  período  de  vigência  do 
edital. 
Parágrafo  único.  Docentes  que  se  aposentarem  ou  que,  por  motivo  de 
interesse pessoal, vierem a se afastar durante a vigência deste edital terão o 
apoio imediatamente encerrado pela PROEX.

2.1.4 A participação docente não poderá prejudicar as suas atividades de ensino e 
pesquisa, definidas pelos Departamentos de cada proponente.

2.1.5 Cada docente pode coordenar apenas uma proposta/periódico. 

2.2 Da proposta:
2.2.1 As propostas deverão estar registradas no SIGPEX na categoria PROJETOS e 

com situação aprovada até  o ato da inscrição,  com data de execução que 
contemple  o  período completo do edital  de  1º  de maio de 2021 a  28 de 
fevereiro de 2022 (podendo ser maior). 
Parágrafo  único:  Projetos  que  possuam  financiamento  gerenciado  por 
fundação de apoio não podem concorrer ao edital.
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2.2.2 A revista vinculada à proposta deverá:
a) Estar hospedada no Portal de Periódicos UFSC ou no Laboratório de 

Periódicos UFSC;
b) Atingir a comunidade interna e externa;
c) Ter publicado no mínimo uma revista ao ano de forma regular e pontual a 

partir de janeiro de 2018; 
d) Possuir e-mail institucional em nome do periódico com domínio UFSC;
e) Estar indexada em ao menos uma base de dados;
f) Ser vinculada a uma unidade acadêmica da UFSC;
g) Não ter outros bolsistas da UFSC vinculadas ao projeto (por exemplo PIBE) 
no momento da inscrição.

2.3 Do bolsista:
2.3.1 Deve ser selecionado e inserido no SigPex APÓS a aprovação da proposta
2.3.2 Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFSC.
2.3.3 Não ter colação de grau prevista para o período de vigência da bolsa.
2.3.4 Possuir  índice de aproveitamento acumulado (IAA)  igual  ou superior a 6,0, 

exceto estudantes de primeira fase.
2.3.5 Dispor de 20 horas semanais para dedicação ao projeto.
2.3.6 Não  ter  relação  de  parentesco  direto  com  o  coordenador  do  projeto  de 

extensão, o que inclui cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade até 3º grau.

2.3.7 Não ter vínculo empregatício ou receber outra bolsa de qualquer natureza 
(exceto a Bolsa Estudantil instituída pela Resolução nº 32/CUn/2013).

3. DA CONCESSÃO E VIGÊNCIA DAS BOLSAS DE EXTENSÃO
3.1 Este edital concederá uma bolsa de extensão para um estudante de graduação para 

cada proposta contemplada. 
3.2 As bolsas de extensão terão vigência no período entre 1º de maio de 2021 a 28 de 

fevereiro de 2022.
3.3 Caberá ao coordenador contemplado selecionar o bolsista em processo transparente 

e  amplamente  divulgado  e  indicar  o  estudante  selecionado,  de  acordo  com  os 
requisitos descritos no item 2.3. 

4. DA APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS
4.1. As  propostas  deverão  ser  encaminhadas  via  portal  de  atendimento  da  PROEX, 

serviço: “Editais”, número do edital: “Edital 5/2021/PROEX – NomeSobrenome”
4.2. A  proposta  deverá  conter  os  seguintes  documentos  organizados  na  sequência 

descrita abaixo:
I - Formulário de Inscrição (Anexo 1), com anuência do Chefe do Departamento e 

do Diretor de Centro;
II - Proposta (pdf do projeto gerado no SIGPEX);
III - Plano de Trabalho dos Bolsistas (Anexo 2). 

4.3. Os  arquivos  devem  ser  salvos  com  o  nome  do  proponente,  em  formato  PDF, 
conforme os exemplos abaixo: 

NomeSobrenome.Formulario.pdf 
NomeSobrenome.Proposta.pdf
NomeSobrenome.PlanodeTrabalho.pdf
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5. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1. Uma comissão designada pelo Pró-Reitor de Extensão selecionará as propostas. 
5.2. O trabalho da comissão seguirá o cronograma apresentado neste edital. 
5.3. A avaliação das  propostas  será realizada de acordo com os critérios dispostos  na 

tabela a seguir: 

Itens da proposta Indicadores Pontuação Máxima

1. Caráter 
interdisciplinar do 
público-alvo 

Quantidade de áreas de conhecimento na 
qual a revista recebeu classificações do 
Qualis (CAPES), de acordo com o Triênio 
2013 a 2016: 
1 área: 10 pontos
2 áreas: 20 pontos
3 ou mais áreas: 30 pontos

Até 30 (trinta)

2. 
Internacionalização

10 pontos para cada um dos itens a seguir:

I)  Apresenta  resumo  em  inglês  e/ou 
espanhol

II)  Apresenta  texto-completo  em  inglês 
e/ou espanhol

III)  Apresenta  membros  internacionais  no 
corpo editorial

IV) Interface (página) da revista disponível 
em outro(s) idioma(s).

Até 40 (quarenta)

3. Tempo de 
existência da revista

Até 5 anos: 10 pontos
6-10 anos: 20 pontos
11 ou mais anos: 30 pontos

Até 30 (trinta)

5.4. O  resultado  provisório  será  publicado  no  site  da  PROEX  de  acordo  com  o 
cronograma deste Edital.

6. DAS ATRIBUIÇÕES
6.1. Do(a) coordenador(a) de proposta: 

6.1.1. Elaborar a proposta conforme a Resoluções Normativa nº 88/2016/CUn.
6.1.2. Registrar  a  proposta  no  SIGPEX  e  providenciar  a  aprovação  junto  ao  seu 

departamento.
§1º. Se contemplada, antes da data de implementação das bolsas, preencher 
a  aba  “Financeiro”  seguindo  as  informações:  Unidade  Gestora 
PROEX/SEPLAN/UFSC,  financiamento esfera “federal”,  “tipo III",  financiador 
“Universidade Federal de Santa Catarina", edital “Edital 5/2021/PROEX”, valor 
conforme o recurso financeiro recebido neste Edital (R$ 4.200,00).
§2º. Se contemplada, antes da implementação das bolsas, preencher a aba 
“Participantes” com as informações do bolsista selecionado, período e valor 
de bolsa conforme este edital.

3



6.1.3. Selecionar o estudante bolsista de acordo com as competências necessárias 
para cumprir o plano de trabalho, em processo transparente e amplamente 
divulgado (modelo Anexo 5). 

6.1.4. Participar das reuniões agendadas pela PROEX.
6.1.5. Coordenar  o  projeto  durante  seu  processo,  supervisionando  todas  as 

atividades. 
6.1.6. Após  a  conclusão  do  projeto,  elaborar  o  relatório  final,  dar  os 

encaminhamentos necessários para o encerramento no prazo máximo de 30 
dias.

6.1.7. Atuar  como  consultor  ad  hoc  para  emissão  de  pareceres  sobre  ações  de 
extensão e sobre artigos científicos submetidos à Revista Eletrônica Extensio. 

6.1.8. Incluir o nome do estudante membro da equipe no SIGPEX e nos trabalhos 
apresentados em congressos decorrentes do projeto, bem como sempre citar 
o apoio da PROEX e da UFSC.

6.2. Do bolsista:
6.2.1. Participar de atividades descritas no plano de trabalho. 

7. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
7.1.  Admitir-se-á recurso, contra o resultado provisório, que deverá ser endereçado ao 

Pró-Reitor de Extensão.
7.2. O recurso,  conforme modelo Anexo 3,  deverá  ser  assinado,  digitalizado  (formato 

PDF) e anexado à mensagem eletrônica.
7.3. O  recurso  deverá  ser  remetido  via  portal  de  atendimento  da  PROEX,  serviço: 

“Editais”, número do edital: “Recurso resultado provisório Edital 5/2021/PROEX”.
7.4. Os recursos devem ser enviados até a data limite para a interposição de recurso, de 

acordo com o cronograma.
7.5. Não haverá reapreciação de recursos. 

8. DO RESULTADO DEFINITIVO
8.1. A  classificação  final  utilizará  os  mesmos  critérios  estabelecidos  para  o  resultado 

provisório. 
8.2. As propostas avaliadas e aprovadas serão classificadas em ordem decrescente de 

nota e serão contempladas as propostas até a quadragésima colocação.
8.3. Concluído  o  julgamento  das  propostas,  a  Comissão  de  Seleção  encaminhará  o 

resultado para a PROEX para divulgação do resultado final em seu site.

9. DOS RECURSOS FINANCEIROS
9.1. O presente Edital prevê o pagamento de 10 parcelas de bolsas de extensão para um 

estudante  de  graduação  regularmente  matriculado  na  UFSC  para  cada  proposta 
aprovada. 
§1º. Este edital não contempla substituição de bolsista.
§2º. O bolsista precisa ter vínculo ativo com a UFSC.

9.2. A bolsa do estudante de graduação será no valor de R$ 420,00 e deverá seguir todos 
os critérios dispostos na Resolução Normativa nº 9/2010/CUn.

9.3. É  de  responsabilidade  do  coordenador  providenciar  a  documentação  para  a 
efetivação do pagamento (Anexo 4). 
Parágrafo  único: Além do cadastro  Anexo 4,  o  coordenador  deverá  encaminhar 
para a PROEX: histórico escolar, atestado de matrícula e termo de compromisso do 

4



bolsista de extensão (disponível em https://proex.ufsc.br/termo-de-compromisso-
bolsista-de-extensao/).

9.4. Os documentos  do item 9.3  deverão ser  entregues até  o dia  30 de abril  para a 
PROEX  e  o  projeto  deverá  estar  aprovado  no  SIGPEX  na  data  de  entrega  dos 
documentos.

9.5. O total máximo de recursos deste edital é de R$ 168.000,00.
9.6. Os recursos serão oriundos dos ressarcimentos institucionais previstos na Resolução 

Nº 88/2016/CUn.

10. DO CRONOGRAMA

1 a 7 de abril de 2021 Período de inscrição 

8 a 13 de abril de 2021 Avaliação inicial das propostas 

14 de abril de 2021 Divulgação do resultado provisório na página da PROEX  

15 de abril de 2021 Recursos (até 12 horas) via portal de atendimento

16 de abril de 2021 Divulgação do resultado final na página da PROEX

30 de abril de 2021
Prazo  para  entrega  dos  documentos,  item  9.3,  para  a 
PROEX, via portal de atendimento

1º de maio de 2021 a 28 
de fevereiro de 2022

Vigência das bolsas 

Até 27 de março de 2022 Elaboração do relatório final 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. Informações adicionais poderão ser obtidas via portal de atendimento da PROEX.
11.2. Os casos omissos serão resolvidos pela PROEX.

Florianópolis, 30 de março de 2021.

ROGÉRIO CID BASTOS
Pró-Reitor de Extensão
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EDITAL Nº 5/2021/PROEX
Apoio aos Periódicos da UFSC

ANEXO 1
Formulário Inscrição

Nome do Coordenador:

Departamento e Centro  do Coordenador:

Link para o Lattes: 

Data da última atualização do Lattes:

Unidade acadêmica a qual o periódico está vinculado:

E-mail:

Celular:

Título Completo do Periódico:

E-mail institucional (UFSC) do Periódico:

Site do Periódico:

Público-alvo:

Bases de Dados em que o periódico está 
indexado:

Edições publicadas nos últimos 3 anos:

Caráter interdisciplinar do público-alvo

Em quais áreas de conhecimento a 
revista recebeu classificações do Qualis 
(CAPES), de acordo com o Triênio 2013 
a 2016?

Internacionalização

Apresenta resumo em inglês e/ou 
espanhol?

(   ) sim

(.  ) não

Apresenta texto-completo em inglês e/
ou espanhol?

(   ) sim

(.  ) não

Apresenta membros internacionais no (   ) sim
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corpo editorial da revista? (.  ) não

Apresenta interface (página) da revista 
disponível em outro(s) idioma(s)?

(   ) sim

(.  ) não

Tempo de existência da revista

Data de criação do Periódico (   ) A revista tem até 5 anos
(.  ) A revista tem de 6 a 10 anos
(.  ) A revista tem 11 anos ou mais 

(.  ) Declaro que a revista vinculada a esta proposta não tem no momento outro bolsista da 
UFSC tampouco financiamento gerenciado por fundação de apoio. 

Proponente Nome Assinatura

 

Chefe do 
Departamento:

Nome Assinatura

Diretor de 
Centro

Nome Assinatura
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EDITAL Nº 5/2021/PROEX
Apoio aos Periódicos da UFSC

ANEXO 2
Plano de Trabalho do Bolsista

Estudante de Graduação (o nome deverá ser definido e inserido no projeto do SIGPEX, 
após aprovação da proposta, antes do início do projeto)

Cronograma de atividades (data e descrição da atividade):
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 EDITAL Nº 5/2021/PROEX
Apoio aos Periódicos da UFSC

ANEXO 3
Formulário de Recurso

À Comissão de Avaliação  

Venho por meio deste, solicitar a V.S.ª  a   revisão  da avaliação do projeto de 
extensão: (número e nome)

Motivos:

Nestes termos, peço deferimento.

Florianópolis,____ de ___________ de 2021.

______________________________________
Nome do Coordenador do Projeto de Extensão

Assinatura eletrônica UFSC
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EDITAL Nº 5/2021/PROEX
Apoio aos Periódicos da UFSC

ANEXO 4
Cadastro Bolsista

DADOS DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: 

Nº DO PROJETO NO SIGPEX:   PERÍODO REGISTRADO NO SIGPEX:
       ___/___/____ a ___/___/____

CENTRO: DEPTO: 

COORDENADOR(A): E-MAIL:

DADOS PARA PAGAMENTO DA BOLSA DE EXTENSÃO

NOME DO BOLSISTA: 
PERÍODO DA BOLSA: 01/05/2021 A 
28/02/2022

E-MAIL: ÁREA DE FORMAÇÃO OU ATUAÇÃO:

CPF: TELEFONE:

BANCO:                          AGÊNCIA:                   CONTA: 
OPERAÇÃO:

DEPARTAMENTO: SIAPE/MATRÍCULA: 

Assinatura Bolsista

Assinatura Coordenador
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EDITAL Nº 5/2021/PROEX
Apoio aos Periódicos da UFSC

ANEXO 5
Sugestão de Modelo de Edital para Seleção de Bolsistas

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

O(A)  professor(a),_________________________________________________________
 no uso de suas atribuições, conforme disposto no EDITAL Nº 5/2021/PROEX torna pública a 
abertura das inscrições destinado a classificar o estudante que irá desenvolver atividades de 
extensão no âmbito do Projeto 
_________________________________________________________________________. 

1. DO OBJETO DA SELEÇÃO
1.1.  O  presente  processo  seletivo  tem  como  escopo  formar  lista  classificatória  para  o 
preenchimento de vaga de bolsista de extensão, nos termos do Edital nº 5/2021/PROEX.
1.2. O projeto de extensão se encontra em anexo.
1.3. O plano de trabalho do bolsista de extensão seguirá o plano apresentado no Edital nº  
5/2021/PROEX.

2. DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO
2.1. O bolsista de extensão exercerá suas funções em 20 (vinte) horas semanais durante o 
período de vigência da bolsa.
2.2. A vigência da bolsa é de 1º de maio de 2021 a 28 de fevereiro de 2022.
2.3. O valor mensal total da bolsa é de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

3. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA O PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO
O estudante candidato à bolsa de extensão deverá: 
3.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFSC;
3.2. Não ter colação de grau prevista para o período de vigência da bolsa;
3.3. Possuir índice de aproveitamento acumulado (IAA) igual ou superior a 6,0;
3.4. Dispor de 20 horas semanais para dedicação ao projeto;
3.5. Não ter relação de parentesco direto com o coordenador do projeto de extensão, o que 
inclui cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até 3º grau;
3.6. Não ter vínculo empregatício ou receber outra bolsa de qualquer natureza (exceto a 
Bolsa Estudantil instituída pela Resolução nº 32/CUn/2013).

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de  ___________ até _________ por 
meio do e-mail ______________________________, anexando os seguintes documentos:
I - Ficha de inscrição preenchida (anexo A deste edital), assinada e digitalizada;
II - Histórico escolar atualizado;
III  -  Espelho  de  matrícula  com  os  horários  das  disciplinas  nas  quais  o  candidato  está 
matriculado; e
IV - Currículo extraído da Plataforma Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br/).
4.2. A lista com as inscrições deferidas com data e horário da seleção (item 6.1 deste edital)  
será publicada no site _________________________________________  e  os  candidatos 
serão informados via e-mail.
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5. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
5.1. Compete ao bolsista:
5.1.1.  Executar  o  plano  de  trabalho  do  bolsista,  com  uma  carga  horária  de  20  horas 
semanais, sob a orientação do(a) coordenador(a) do Projeto;
5.1.2. Nos casos de substituição ou cancelamento, em até 30 dias, o bolsista que encerrou as 
suas atividades deverá apresentar o relatório das atividades desenvolvidas até a data da 
interrupção. No caso de substituição, para o bolsista substituto aplica-se o item anterior;
5.1.3. Fazer referência à sua condição de bolsista de extensão da UFSC, quando for o caso, 
nas publicações e trabalhos apresentados.
5.2. Compete a(o) orientador(a):
5.2.1. Orientar o bolsista de extensão nas distintas fases do trabalho de extensão;
5.2.2. Aconselhar e acompanhar o bolsista de extensão na elaboração do relatório final;
5.2.3. Estar em atividade presencial na UFSC no período de vigência da bolsa solicitada.

6. DA SELEÇÃO e DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1. A seleção será realizada, pelo professor responsável, na sala ______________________ 
do  Centro  ______________________________,  nos  seguintes  dias  e  horários: 
______________________________.
6.2. A seleção dar-se-á mediante avaliação oral, que será realizada para aferir:
a) os conhecimentos gerais do candidato sobre a temática do projeto de extensão;
b) as potencialidades do candidato para o desenvolvimento das atividades de extensão; e
c) a história acadêmica do candidato, comprovada mediante currículo (item 4.1.IV), e sua 
disponibilidade de tempo para a dedicação às atividades de extensão.
§ 1º Os candidatos terão sua entrevista avaliada com uma nota variável entre zero e dez.
§  2º  As  entrevistas  deverão  ocorrer  em  ordem  alfabética  da  lista  geral  de  inscrições 
deferidas.
§ 3º A entrevista será pública, vedada a audiência dos demais candidatos participantes do 
processo seletivo.
6.3. O estudante selecionado somente poderá iniciar suas atividades após assinar o Termo 
de Compromisso de estudante bolsista.
6.4. O resultado da seleção será divulgado no site ___________________________ / será 
enviada aos e-mails dos estudantes inscritos.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1.  A bolsa de extensão não gera vínculo empregatício com a Universidade, podendo o 
bolsista  de  extensão  pedir  desligamento  do  projeto  a  qualquer  tempo,  mediante 
justificativa.
7.2.  Quaisquer  pedidos  de  reconsideração  podem  ser  feitos  diretamente  ao  professor 
responsável pelo processo seletivo em até 24 horas do ato a ser impugnado.
Florianópolis, xxx de xxx de 2021. 

xxxxxxxx
Professor(a) – Siape xxxx

assinatura eletrônica UFSC

(acrescentar cronograma)
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Modelo de Edital para Seleção de Bolsistas

ANEXO A - FICHA DE INSCRIÇÃO DE EXTENSIONISTA

NOME DO CANDIDATO: 

___________________________________________________________

Nº. DE MATRÍCULA: __________________________

CURSO: _______________________________________ PERÍODO NO CURSO: _______(1º ao 

10º)

e-mail: __________________________________________________ tel.: 

(___)__________________

LINK Currículo Lattes: 

______________________________________________________________

( ) DECLARO ESTAR CIENTE DAS NORMAS REFERENTES AO EDITAL DE SELEÇÃO.

__________________________________________________, data: ____/____/_____

ASSINATURA ELETRÔNICA UFSC DO CANDIDATO
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