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PARECER DO COLEGIADO DELEGADO DO PÓSARQ SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS FAPESC

Como previsto no Edital FAPESC nº 48/2021, os Colegiados Delegados dos Programas de Pós-Graduação são  

instâncias  decisórias  no  processo  de  atribuição  das  bolsas.  Nesse  sentido,  o    PósARQ,  em  reunião 

extraordinária realizada no dia 15 de março de 2022, às 13h, deliberou sobre os requisitos para a percepção 

de bolsa FAPESC no âmbito do Programa.

Foi estabelecido que, para a implementação de bolsa FAPESC, por ordem de chamada para o recebimento 

do  benefício  segundo  processo  seletivo,  dar-se-á  prioridade  ao(à)  estudante  que  não  possuir  vínculo 

empregatício,  funcional  e/ou estatutário  remunerado,  não  exercer  atividade remunerada,  nem receber  

complementação financeira. Em razão da prioridade estabelecida, o(a) estudante que possuir vínculo de 

trabalho remunerado, atividade remunerada ou mesmo receber complementação financeira será realocado 

para posição final da lista de espera para o recebimento de bolsa, respeitando-se a ordem de classificação 

entre candidatos(as) da mesma condição. Serão parte do grupo prioritário para o recebimento de bolsa 

FAPESC  os(as)  estudantes  que  possuírem  vínculo  empregatício,  funcional  e/ou  estatutário  apenas  se 

estiverem formalmente afastados de suas atividades profissionais sem percepção de vencimentos.

Caso surja, no decorrer da bolsa e após exame de qualificação, oportunidade de emprego ou renda que  

tenha relação com o trabalho desenvolvido junto ao Programa e/ou com a docência em nível superior, o 

bolsista deverá obter autorização do(a) orientador(a) e do Colegiado Delegado do PósARQ. 

 

A bolsa de estudos FAPESC será destinada a estudantes que se dediquem integralmente às atividades do 

Programa, ou seja, que participem ativamente das atividades do seu laboratório e/ou grupo de pesquisa,  

realizem estágio de docência e desenvolvam seu trabalho nas dependências da UFSC,   fixando residência na 

Grande Florianópolis.

Florianópolis, 17 de março de 2022.
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