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Informações sobre as bolsas de Mestrado – Profbio 
 

 

 Valor da bolsa: O valor da bolsa de Mestrado pago pela CAPES é de R$ 
1.500,00.  

 Dedicação exclusiva: As 16 horas semanais de dedicação ao curso 
exigidas para os bolsistas incluem os encontros presencias, acrescido pelas 
horas semanais dedicadas as curso (atividades a distância). 

 Total de candidatos: Do total de mestrandos matriculados, quinze 
atendem os pré-requisitos exigidos pelo edital de bolsas. 
 
Procedimentos: 

 
A tabela em anexo foi construída a partir de informações disponibilizadas 

por vocês e que estão no arquivo do Profbio na Secretaria. Solicito que: 
1) Caso algum de vocês seja professor efetivo e não conste da tabela, por 

favor, contate imediatamente a Secretaria do Curso; 
2) Confirmem todas as informações e, em caso de erro, coloque em 

NEGRITO, ao lado, a informação correta e envie comprovante da 
informação corrigida; 

3) Complemente o tempo total de exercício no magistério. Em alguns casos 
não foi possível colocar o tempo total de atuação no magistério em 
Escola Pública; 

4) Não temos informação sobre o Estágio Probatório. Por favor, nos 
repassem documento comprovando ter cumprido a atividade. Caso não 
tenham o documento, se possível, solicitar documento nas Secretarias 
Estadual ou Municipal de Educação; 

5) Os documentos relativos às Colunas C (estágio probatório), G 
(comprovante de renda familiar mensal) e H (comprovante de 
residência) deverão ser encaminhados para o email 
mp.profbio@contato.ufsc.br. Juntamente com estes documentos, 
deverá ser encaminhado o termo de compromisso preenchido no 
formato word (documento em anexo no site). Favor encaminhar os 
documentos, em um só email, até às 18:00h do dia 31/08/2017; 

6) A conferência dos documentos, bem como a impressão da ficha de 
inscrição será feita na sexta-feira, dia 01/09/2017 e entregue para 
assinatura no sábado, dia 02/09/2017. 

7) Não dispomos de informações sobre os candidatos que foram isentos de 
pagamento da taxa de inscrição para o processo seletivo. Caso algum 
de vocês tenha comprovante de isenção, encaminhe documento 
comprobatório para que possamos anexar no processo; 
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8) O prazo máximo para inscrição é dia 5 de setembro no horário até as 
12:00h. 

9) A comissão de bolsas é NACIONAL. Caberá ao Coordenador local 
verificar as inscrições e documentação entregue e homologar a 
inscrição, assinando a ficha de inscrição (06/09).  

 
 

 
Yara Maria Rauh Muller 
Coordenadora Profbio 
Portaria 1399/2017/GR 
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