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Cronograma para atender EDITAL PET 2012 - Edital nº 11, de 19 de julho de 2012 
(Criação de novos grupos PET) 

 
30/08/12 – Divulgação do Edital nº 11 PET 2012 para a Comunidade da UFSC e retificação 

da data limite para inscrição no MEC das propostas selecionadas pela PROGRAD 
para 21 de setembro de 2012. 

 
10/09/12 – Data limite para a entrega na PROGRAD das propostas elaboradas de acordo com 

modelo disponível em http://sigproj.mec.gov.br. 
 
De 11/09/12 até 19/09/12 – Avaliação das propostas da UFSC de acordo com critérios 

internos (abaixo) e divulgação das propostas selecionadas até 17:30 do dia 
19/09/2012. 

 
Critérios Internos: 
 

1. As propostas devem ser entregues na secretaria da PROGRAD até as 17:00 do dia 
10/09/2012, contendo os seguintes anexos: (a) Declarações de aprovação da proposta 
no âmbito dos Cursos de Graduação participantes*; (b) Diagnóstico geral de retenção 
correspondente à abrangência da proposta de Grupo PET*, (c) Projeto Pedagógico de 
Curso, (d) Diagnóstico geral de evasão correspondente à abrangência da proposta de 
Grupo PET. 
* Anexos obrigatórios 

2. A submissão de propostas devem ser realizada por meio digital (arquivo pdf, enviado 
pelo e-mail: paulo.morisson@ufsc.br); 

3. A PROGRAD designará uma Comissão de Seleção, composta por integrantes do 
Comitê Local de Acompanhamento (CLA) dos grupos PET/UFSC, que fará a seleção 
e classificação das propostas a serem encaminhadas ao MEC, atendendo aos requisitos 
apresentados no item 8 do Edital 11 PET 2012; 

4. A UFSC encaminhará uma proposta para cada lote, por Campus, atendendo ao que 
determina o item 5.2 do Edital 11 PET 2012.  
“5.2. Cada campus poderá submeter no máximo três propostas, sendo uma para cada lote indicado no art. 2.1” 

5. Homologação da seleção das propostas pela Pró-Reitora de Ensino de Graduação; 
6. Divulgação das propostas selecionadas  
7. Encaminhamento das propostas selecionadas para o MEC até 21 de setembro de 2012. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO NA PROGRAD 
Prof Roselane Fátima Campos 

Pró-Reitoria de Graduação 
 


