
Sorteio – rodízio para representação no Conselho de Curadores da UFSC 

Titular e Suplente (mandato de 2 anos) 

 

2018 – 2019 Departamento de História 

2020 – 2021 Departamento de Psicologia 

2022 – 2023 Departamento de Filosofia 

2024 – 2025 Departamento de Geologia 

2026 – 2027 Coordenadoria Especial de Museologia 

2028 – 2029 Departamento de Antropologia 

2030 – 2031 Departamento de Geociências 

2032 – 2033 Departamento de Sociologia e Ciência Política 

2034 – 2035 Departamento de Psicologia 

 

Sorteio – rodízio para compor a Comissão de Seleção e Acompanhamento dos Bolsistas de 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI/CNPq e PIBITI/UFSC 

Dois docentes (anual) 

 

2018 Depto de Sociologia e Ciência Política Departamento de História 

2019 Coord. Especial de Museologia Departamento de Antropologia 
2020 Departamento de Geologia Departamento de Psicologia 
2021 Departamento de Geociências Coord. Especial de Museologia 
2022 Departamento de Filosofia Departamento de Psicologia 
2023 Departamento de Antropologia Depto de Sociologia e Ciência Política 
2024 Departamento de Psicologia Departamento de Filosofia 
2025 Departamento de História Departamento de Geociências 
2026 Departamento de Psicologia Departamento de Geologia 
 

IMPORTANTE: 

Para compor esta Comissão, o CNPq, através da Resolução Normativa 017/2006, e a UFSC estabelecem os 

seguintes requisitos: 

a) todos os membros devem ter o título de doutor, com perfil de pesquisadores atuantes em projetos de 

natureza científico-acadêmica e tecnológica; 

b) os membros devem ser preferencialmente bolsistas de produtividade do CNPq; 

c) o presidente da Comissão será escolhido pelo Pró-Reitor de Pesquisa; 

d) os membros devem ser escolhidos de forma a representar as diferentes áreas ou departamentos 

envolvidos no Centro de Ensino/Unidade; e 

e) o mandato dos membros da Comissão é tipicamente de um ano. Em 2017 foi feita uma readequação do 

calendário, de modo que o mandato de uma comissão não ultrapassa o ano de publicação da portaria de 

nomeação. Assim, informamos que os mandatos de 2018 terão início na data de publicação da portaria e se 

encerrarão em 31/12/2018. 

Esclarecemos que atuam em cada Unidade da UFSC três Comitês: 

a) 1 para as bolsas de Iniciação Científica (PIBIC); 

b) 1 para as bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação (PIBITI); e 

c) 1 para as bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBIC-EM). 

Um(a) mesmo(a) pesquisador(a) não pode fazer parte de mais de um dos Comitês PIBIC, PIBITI e PIBIC-EM 

simultaneamente. 

Destacamos ainda que a efetiva nomeação dos membros, por meio de portaria a ser emitida pela 

PROPESQ, ocorrerá de acordo com a demanda por área dos projetos submetidos. Dessa forma, é possível 

que professores indicados não sejam nomeados. 


