
 

CHAMADA DE BOLSISTA PROBOLSAS 2019 PARA ALUNOS DA GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO OU CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO DA UFSC 

 

O que é o Grupo de Pesquisa “Relações Internacionais, Ciência, Tecnologia e Inovação”? 

Coordenado pela Prof.ª Iara Costa Leite (RI/UFSC) e pelo Prof. Gilson Geraldino Silva Júnior 

(Economia/UFSC), O grupo “Relações Internacionais e Ciência, Tecnologia e Inovação” foi 

registrado no CNPq como grupo de pesquisa vinculado à Universidade Federal de Santa 

Catarina em 2016. O grupo tem a proposta de realizar pesquisas interdisciplinares sobre as 

interfaces entre relações internacionais e ciência, tecnologia e inovação, incluindo pesquisas 

aplicadas e atividades de extensão com o objetivo de promover a inserção internacional ativa 

e consciente de atores do sistema regional e nacional de inovação. As linhas em que o grupo 

atua são: Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação; Diplomacia Científica, 

Tecnológica e da Inovação; Internacionalização de Empresas de Base Tecnológica; 

Internacionalização de Universidades; Negociação de Acordos em Ciência, Tecnologia e 

Inovação. A chamada publicada é para seleção de bolsista no âmbito do projeto “Apoiando a 

inserção internacional ativa e consciente dos atores do sistema catarinense de inovação.”  

 

O que é o Projeto de Extensão? 

Trata-se de um projeto piloto que será desenvolvido como braço de extensão do grupo 

Relações Internacionais e Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo geral é apoiar a inserção 

internacional ativa e consciente dos atores do sistema catarinense de inovação. Os objetivos 

específicos são: selecionar os atores que serão contemplados pelo projeto piloto; conhecer e 

disseminar a trajetória da inserção internacional do ator; mapear e ranquear possibilidades de 

interação internacional junto a outros países, regiões e organizações internacionais a partir dos 

setores em que o ator é referência e dos setores em que deseja se tornar referência; treinar e 

assessorar os atores, individualmente ou em conjunto, na busca de parcerias; monitorar e 

avaliar o projeto piloto. A metodologia inclui: levantamento e sistematização de acordos e de 

seus desdobramentos; pesquisa documental; entrevistas e grupos focais; identificação de 

entidades homólogas de referência; criação de critérios para ranqueamento levando em 

consideração aspectos financeiros, linguísticos e de redes já existentes; elaboração de projetos 

a partir da identificação de parceiros; apoio na comunicação; treinamento em negociação; 

oficina para intercâmbio de conhecimentos. Como produtos, a serem gerados pelo projeto, 



estão: 3 bancos de acordos internacionais; 3 manuais de internacionalização; 3 plataformas 

para a identificação de parceiros, conhecimentos e oportunidades; pelo menos 1 curso de 

extensão em negociação internacional; pelo menos 1 oficina para intercâmbio de 

conhecimentos. Como impacto, espera-se aprimorar as capacidades dos atores envolvidos no 

projeto piloto para uma inserção internacional consciente e ativa, aumentando os benefícios 

da mesma para o entorno regional e nacional. Por fim, pretende-se contribuir para a inserção 

de egressos da UFSC no mercado de trabalho. Espera-se que isso ocorra tanto pelo maior 

envolvimento dos alunos na solução de problemas reais quanto pelo fato de o projeto piloto 

almejar lançar as bases para a formação de um instituto de assessoria aos atores aos atores do 

sistema de inovação catarinense, brasileiro e latino-americano em seu processo de 

internacionalização.  

 

Objeto da chamada 

Esta chamada destina-se a selecionar bolsista no âmbito do EDITAL Nº 2/2018/PROEX 

PROBOLSAS 2019. O aluno(a) selecionado(a) receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais) no período entre 1º de março de 2019 e 31 de dezembro de 2019. 

 

Quem pode participar?  

● Estudantes matriculados na Graduação em Sistemas de Informação ou na Graduação 

em Ciências da Computação da UFSC; 

● Estudantes que não tenham colação de grau prevista para o período de vigência da 

bolsa; 

● Estudantes com índice de aproveitamento acumulado (IAA) igual ou superior a 6,0; 

● Estudantes que não estejam matriculados na primeira ou última fase do seu curso de 

graduação; 

● Estudantes que disponham de 20 horas semanais para dedicação ao projeto; 

● Estudantes que não tenham 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; 

● Estudantes que não recebam outra bolsa de qualquer natureza ou ter vínculo 

empregatício (exceto a Bolsa Estudantil instituída pela Resolução n' 32/CUn/2013). 

 

Quais são os critérios que serão levados em consideração na seleção? 

● Bom desempenho acadêmico, avaliado através do IAA; 

● Facilidade de comunicação e trabalho em equipe envolvendo alunos de ciências 

sociais; 

● Interesse pelos temas do projeto de extensão; 

● Leitura técnica em inglês; 

● Capacidade de desenvolver as atividades envolvidas, que demandarão domínio da 

linguagem de programação Python, ferramenta para open data websites Ckan, conhecimento 



de banco de dados não relacional PostgreSQL e interesse em algoritmos, programação em “R” 

e dados abertos, entre outros. 

 

Como posso participar? 

Os interessados deverão preencher a ficha em anexo e enviá-la para o e-mail 

ricti@contato.ufsc.br, com cópia para iara.leite@ufsc.br, com o assunto “Seleção PROBOLSAS 

2019”, e aguardar o contato para a entrevista e entrega de documentação comprobatória dos 

critérios de seleção. 

 

Quais são os prazos? 

A ficha de inscrição para a seleção deverá ser enviada entre os dias 22 de janeiro e 08 de 

fevereiro de 2019. As entrevistas ocorrerão na semana do dia 11 de fevereiro, conforme 

agenda que será encaminhada aos candidatos após o encerramento das inscrições. Os 

resultados serão publicados até a semana do dia 18 de fevereiro. O(A) bolsista selecionado(a) 

deverá entregar a documentação prevista no edital até o dia 1º de março de 2019.    
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