
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal Catarinense

Envio dos documentos de comprovação do Currículo Lattes  - Edital 05/PPGE/2022

O Instituto Federal Catarinense (IFC), torna público, para conhecimento dos/as interessados/as, o link para
o envio dos documentos de comprovação do currículo lattes, para os/as candidatos/as aprovados na etapa
de avaliação de projetos, conforme o cronograma do processo seletivo de estudantes regulares para o
Curso de Mestrado Acadêmico em Educação – edital 05/PPGE/2022  e as publicações decorrentes do edital.

1.  Os/as  candidatos/as  aprovados/as  na  etapa  de  avaliação  dos  projetos  devem  fazer  o  envio  dos
documentos de comprovação do Currículo Lattes entre os dias 27 a 31 de outubro de 2022 através do
formulário online disponível no quadro 1.

Quadro 1: Formulário online para envio dos documentos comprobatórios do Currículo Lattes

Documento(s) Formato do
arquivo

Período para
envio

Link do formulário para o envio

Cópia dos documentos
comprobatórios do 
Currículo Lattes
Conforme item 49 do
edital 05/PPGE/2022

Arquivo único 
em formato 
PDF

27 a
31/10/2022

https://forms.gle/dqsS6M8WtdP97hzx5

2. O/a candidato/a que não enviar os documentos comprobatórios do Currículo Lattes na forma e no prazo
estabelecido neste edital receberá pontuação 0 (zero) na análise do currículo.

Camboriú, 26 de outubro de 2022

Documento assinado digitalmente na folha de assinaturas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 25/10/2022

EDITAL Nº 11/2022 - CCPGE (11.01.03.47) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 25/10/2022 15:23 )
FATIMA PERES ZAGO DE OLIVEIRA

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROPI/REIT (11.01.18.00.29)

Matrícula: ###020#8

 (Assinado digitalmente em 25/10/2022 10:40 )
FILOMENA LUCIA GOSSLER RODRIGUES DA 

SILVA
COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CCPGE (11.01.03.47)

Matrícula: ###555#6

 (Assinado digitalmente em 25/10/2022 08:19 )
MARCEL AMARAL DAOUD

DIRETOR GERAL - SUBSTITUTO

DG/CAM (11.01.03.01)

Matrícula: ###580#7
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