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1 ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
LEI 13.019/2014

FORMULÁRIO PARA APROVAÇÃO DE MINUTA - Decreto 8.489/2017 Art. 24

1 - DADOS DA MINUTA

ACORDO DE COOPERAÇÃO

Número do Termo  de COOPERAÇÃO

AC/PMBC nº 01/2022

1.1 - Secretaria ou Fundo

FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.2 - Gestor da Parceria

TATYANE DE OLIVEIRA BARBOSA

1.3 - Data:

1.4 - Forma de Divulgação da Parceria:

 Edital de Chamamento▢
 Inexigibilidade▢
 Dispensa▢

1.5 - Instrumento de Parceria:

 Termo de Fomento▢
 ▢ Termo de Colaboração

▢ Acordo de Cooperação
1.6 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Proposta de Plano de Trabalho para Celebração de Parceria  com possibilidade de qualificação,  em nível  de
Mestrado, de pessoal vinculado (a/ao) magistério  do Município de Balneário Camboriú, através da reserva e
preenchimento de vagas no Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Educação da UNIVALI, nos termos do
presente instrumento.

Descrição  do  objeto  a  ser  executado  e  seu  detalhamento,  justificativa  e  interesse  público,  relacionados  à
parceria, incluindo a população beneficiada diretamente, bem como o diagnóstico da realidade local e seu nexo
com as atividades ou metas da parceria

● O presente Termo tem por objeto a possibilidade de qualificação, em nível de Mestrado, de pessoal vinculado

(a/ao)  magistério  do  Município  de  Balneário  Camboriú,  através  da  reserva  e  preenchimento  de  vagas  no

Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Educação da UNIVALI, nos termos do presente instrumento.

● A UNIVALI reservará vagas (semestrais),  desde que os candidatos sejam aprovados por processo seletivo

específico do referido Programa, a partir do 1º semestre de 2023, na quantidade a seguir:

a) Mestrado em Educação: 20 (vinte) vagas;

§ 1º As vagas serão reservadas até o prazo final para inscrição no processo seletivo para aquele ano/semestre

letivo,  conforme  as  normas  da  UNIVALI  e  Edital  específico  a  ser  elaborado  e  publicado  pela  respectiva

Coordenação do Programa.

§ 2º Os candidatos interessados necessariamente pertencerão ao quadro do Magistério Municipal e participarão

do processo seletivo específico, para ingresso no Programa respectivo.

§ 3º A ausência de candidatos interessados pelo Município de Balneário Camboriú, no prazo estabelecido no

parágrafo  primeiro  desta  Cláusula,  implicará  em  desistência  automática  de  ocupação  das  vagas,  naquele

ano/semestre letivo.

§ 4º A desistência automática não representará reserva de maior número de vagas no próximo processo seletivo

do Programa.
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§  5º  As  vagas  ofertadas  poderão  ser  de  menor  número  ao  acordado  no  presente  Termo,  em  função  do

desempenho dos interessados pelo(a) Município de Balneário Camboriú no processo seletivo e da disponibilidade

de vagas por área de concentração e respectivas linhas de pesquisa, a qual o candidato inscreveu-se.

§ 6º A confirmação do número de vagas disponibilizadas ao(à) Município de Balneário Camboriú será comunicada

até  60  (sessenta)  dias  antes  do  Processo  Seletivo  daquele  ano/semestre,  pela  coordenação  do  respectivo

Programa, respeitado o que dispõe o caput desta Cláusula.

● Os candidatos interessados do Município de Balneário Camboriú deverão cumprir as determinações do Edital

de Seleção a ser elaborado e publicado pela respectiva Coordenação do Programa.

○ Parágrafo Único: A UNIVALI fará a seleção específica para o ingresso dos candidatos interessados do Município

de  Balneário  Camboriú  nos  Programas  3  respectivos  do  presente  Termo,  conforme  o  número  de  vagas

estabelecido.

● A UNIVALI fornecerá todas as condições didático-pedagógicas necessárias à realização, com qualidade, dos

respectivos  Programas,  aos  interessados  pelo(a)  Município  de  Balneário  Camboriú,  não  havendo  qualquer

diferenciação  entre  estes  e  os  demais  alunos  do  referido  Programa,  tendo  em  vista  que  os  candidatos

selecionados estarão sujeitos, no decorrer do referido Programa, em igualdade de condições com os demais

acadêmicos, conforme atos normativos institucionais.

○ §  1º  Os candidatos  selecionados e  matriculados se submetem integralmente  às  normas de avaliação  da

UNIVALI, relativas aos respectivos programas ○ § 2º O(A) Município de Balneário Camboriú assegurará aos seus

candidatos interessados as condições necessárias à realização do respectivo Programa, nos termos do Estatuto

da UNIVALI, do Regimento Geral da UNIVALI, do Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu,

normas específicas dos respectivos programas, e demais normas internas pertinentes.

● O pagamento do valor do curso e das respectivas parcelas será realizado diretamente pelos alunos, segundo a

tabela de valores vigente da UNIVALI.

● A relação contratual e acadêmica será estabelecida diretamente pelo aluno com a UNIVALI, mediante Contrato

de Prestação de Serviços Educacionais

● Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Termo somente produzirá efeitos legais se

processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro que comprove a sua efetivação, não sendo

consideradas comunicações verbais.

○ Parágrafo Único: O(A) Município de Balneário Camboriú fará ampla divulgação deste Termo e do respectivo

edital de seleção entre os interessados.

●  O  presente  Termo  poderá  ser  rescindido  por  qualquer  das  partes,  mediante  notificação  da  outra,  com

antecedência de 30 (trinta) dias, ressalvada a conclusão do Curso pelos acadêmicos do(a) Município de Balneário

Camboriú que já estejam matriculados.

● O presente Termo não envolve a transferência de recursos públicos, cabendo a cada parte,  por meio de

dotações orçamentárias próprias, o custeio das despesas inerentes às ações específicas de sua competência, a

remuneração dos profissionais envolvidos e quaisquer encargos decorrentes das atividades desenvolvidas.

1.7 - CARIMBO E ASSINATURA GESTOR DA 
PARCERIA

1.8 - CARIMBO E ASSINATURA GESTOR DO FUNDO 
OU SECRETÁRIO
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 ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANO DE TRABALHO - ACORDO DE COOPERAÇÃO - Lei Federal 13.019/2014

1 – PROPONENTE – OSC.
1.1-ENTIDADE PROPONENTE:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO
ITAJAÍ

1.2- CNPJ:

84.307.974/0001- 02

1.3- ENDEREÇO e CEP:

Rua Uruguai, nº 458

1.4- CIDADE:

ITAJAÍ

1.5- U.F:

SC

1.6- DATA DE
CONSTITUIÇÃO:

1.7- DDD/TELEFONE: (47) 3341-7575

1.8- E-MAIL:
REITORIA.SECRETARIA@UNIVALI.BR

1.9- SITE: WWW.UNIVALI.BR

1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC):

Valdir Cechinel Filho

1.11- CPF: 443.476.0209-25

1.12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: 1.214.900

ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-SC

1.13- ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC):

Rua Uruguai, nº 458

1.14- CIDADE:
ITAJAÍ

1.15- U.F:
SC

1.16- CEP:
88.302.901

1.17- DDD/TELEFONE:

1.18- E-MAIL:

2 - DADOS ATUALIZADOS DOS DIRIGENTES
2.1-NOME COMPLETO 2.2-CPF 2.3-RG/ÓRGÃO

EXPEDIDOR
2.4- ENDEREÇO RESIDENCIAL

Valdir Cechinel Filho 443.476.0209-25 1.214.900

ÓRGÃO
EXPEDIDOR:
SSP-SC

Rua Uruguai, nº 458

Verônica Gesser 638.608.139-00 1471254-7 SSP - SC R: 700, 279

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.
3.1 - TÍTULO DO OBJETO:
Possibilidade de qualificação, em nível de Mestrado, de pessoal
vinculado (a/ao) magistério do Município de Balneário Camboriú, através
da reserva e preenchimento de vagas no Programa de PósGraduação
Stricto Sensu em Educação da UNIVALI, nos termos do presente
instrumento. CL

3.2 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Início:05/12/2022

Término: 05/12/2024
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PLANO DE TRABALHO - ACORDO DE COOPERAÇÃO - Lei Federal 13.019/2014

3.3 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:Proposta de Plano de Trabalho para Celebração de Parceria com possibilidade de
qualificação, em nível de Mestrado, de pessoal vinculado (a/ao) magistério do Município de Balneário Camboriú, através da
reserva e preenchimento de vagas no Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Educação da UNIVALI, nos termos do
presente instrumento.

3.4 - DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO E SEU DETALHAMENTO, JUSTIFICATIVA E INTERESSE PÚBLICO
RELACIONADOS À PARCERIA, INCLUINDO A POPULAÇÃO BENEFICIADA DIRETAMENTE, BEM COMO O
DIAGNÓSTICO DA REALIDADE LOCAL E SEU NEXO COM AS ATIVIDADES OU METAS DA PARCERIA:

● O presente Termo tem por objeto a possibilidade de qualificação, em nível de Mestrado, de
pessoal vinculado (a/ao) magistério do Município de Balneário Camboriú, através da reserva e

preenchimento de vagas no Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Educação da
UNIVALI, nos termos do presente instrumento.

● A UNIVALI reservará vagas (semestrais), desde que os candidatos sejam aprovados por
processo seletivo específico do referido Programa, a partir do 1º semestre de 2023, na

quantidade a seguir:
a) Mestrado em Educação: 20 (vinte) vagas;
§ 1º As vagas serão reservadas até o prazo final para inscrição no processo seletivo
para aquele ano/semestre letivo, conforme as normas da UNIVALI e Edital específico
a ser elaborado e publicado pela respectiva Coordenação do Programa.
§ 2º Os candidatos interessados necessariamente pertencerão ao quadro do
Magistério Municipal e participarão do processo seletivo específico, para ingresso no
Programa respectivo.
§ 3º A ausência de candidatos interessados pelo Município de Balneário Camboriú, no
prazo estabelecido no parágrafo primeiro desta Cláusula, implicará em desistência
automática de ocupação das vagas, naquele ano/semestre letivo.
§ 4º A desistência automática não representará reserva de maior número de vagas no
próximo processo seletivo do Programa.
§ 5º As vagas ofertadas poderão ser de menor número ao acordado no presente
Termo, em função do desempenho dos interessados pelo(a) Município de Balneário
Camboriú no processo seletivo e da disponibilidade de vagas por área de
concentração e respectivas linhas de pesquisa, a qual o candidato inscreveu-se.
§ 6º A confirmação do número de vagas disponibilizadas ao(à) Município de Balneário
Camboriú será comunicada até 60 (sessenta) dias antes do Processo Seletivo
daquele ano/semestre, pela coordenação do respectivo Programa, respeitado o que
dispõe o caput desta Cláusula.

● Os candidatos interessados do Município de Balneário Camboriú deverão cumprir as
determinações do Edital de Seleção a ser elaborado e publicado pela respectiva Coordenação
do Programa.

○ Parágrafo Único: A UNIVALI fará a seleção específica para o ingresso dos candidatos
interessados do Município de Balneário Camboriú nos Programas 3 respectivos do
presente Termo, conforme o número de vagas estabelecido.

● A UNIVALI fornecerá todas as condições didático-pedagógicas necessárias à realização, com
qualidade, dos respectivos Programas, aos interessados pelo(a) Município de Balneário
Camboriú, não havendo qualquer diferenciação entre estes e os demais alunos do referido
Programa, tendo em vista que os candidatos selecionados estarão sujeitos, no decorrer do
referido Programa, em igualdade de condições com os demais acadêmicos, conforme atos
normativos institucionais.

○ § 1º Os candidatos selecionados e matriculados se submetem integralmente às
normas de avaliação da UNIVALI, relativas aos respectivos programas.
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○ § 2º O(A) Município de Balneário Camboriú assegurará aos seus candidatos
interessados as condições necessárias à realização do respectivo Programa, nos
termos do Estatuto da UNIVALI, do Regimento Geral da UNIVALI, do Regimento
Interno do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, normas específicas dos
respectivos programas, e demais normas internas pertinentes.

● O pagamento do valor do curso e das respectivas parcelas será realizado diretamente pelos
alunos, segundo a tabela de valores vigente da UNIVALI.

● A relação contratual e acadêmica será estabelecida diretamente pelo aluno com a UNIVALI,
mediante Contrato de Prestação de Serviços Educacionais

● Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Termo somente produzirá
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro que
comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

○ Parágrafo Único: O(A) Município de Balneário Camboriú fará ampla divulgação deste
Termo e do respectivo edital de seleção entre os interessados.

● O presente Termo poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante notificação da
outra, com antecedência de 30 (trinta) dias, ressalvada a conclusão do Curso pelos
acadêmicos do(a) Município de Balneário Camboriú que já estejam matriculados.

● O presente Termo não envolve a transferência de recursos públicos, cabendo a cada parte,
por meio de dotações orçamentárias próprias, o custeio das despesas inerentes às ações
específicas de sua competência, a remuneração dos profissionais envolvidos e quaisquer
encargos decorrentes das atividades desenvolvidas.

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma de execução será efetivado por meio de edital.

,

4.1 - META 4.2-
ESPECIFICAÇÃ
O/ LOCALIDADE

4.3- INDICADOR FÍSICO 4.4- DURAÇÃO
UNIDADE QUANTID

ADE
meta INÍCIO TÉRMINO

Meta 1: Possibilitar acesso
de  de qualificação, em nível
de Mestrado, de pessoal
vinculado (a/ao) magistério do
Município de Balneário
Camboriú, através da reserva
e preenchimento de vagas no
Programa de PósGraduação
Stricto Sensu em Educação
da UNIVALI,

Processo
seletivo por
meio de
Edital.

1 20
vagas
semest
rais

05/12/2022 05/12/2024
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5 - PLANO DE APLICAÇÃO
5.1-SERVIÇO OU BEM A SER DISPONIBILIZADO PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

5.2-UNIDADE 5.3- QUANTIDADE A - Atendido
NA - Não Tendido
AP - Atendido
Parcialmente

Proporcionar condições de acesso à
realização do respectivo Programa.

1
20 vagas

5.4-SERVIÇO OU BEM A SER DISPONIBILIZADO PELA OSC (contrapartida) 5.5-UNIDADE 5.6- QUANTIDADE

A UNIVALI fornecerá todas as condições didático-pedagógicas
necessárias à realização, com qualidade, dos respectivos Programas,
aos interessados pelo(a) Município de Balneário Camboriú, não
havendo qualquer diferenciação entre estes e os demais alunos do
referido Programa.

1 20 vagas

Indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas ou
de alteração da realidade local:

Será realizado o relatório de atividades realizadas no período, indicando o número de atendimento.

6 - DADOS DA EQUIPE EXECUTORA
6.1-NOME
COMPLETO

6.2-CPF 6.3- ENDEREÇO RESIDENCIAL 6.4.- TELEFONE
PARA CONTATO
IMEDIATO

Valdir Cechinel Filho 443.476.0209-25 1.214.900

ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-SC

(47) 3341-7575

Verônica Gesser 638.608.139-00 1471254-7 SSP - SC 47 99912-8623

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS

8 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da convenente, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da
Lei, à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que:
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a) Não temos como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou
entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o
acordo de cooperação, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem
como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. (Art. 39, III da Lei
13.019/14)

b) Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei
13.019/2014.

c) A organização não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria, conforme
as vedações dos artigos 38 a 41 da Lei 13.019/14.

d) A organização não tem dívidas com o Poder Público;
e) Estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014,

tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em
nenhuma das vedações legais;

f) A organização possui todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos
apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de
residência e outros) e que os apresentará administração pública quando solicitado e antes da
assinatura da parceira, para fins de conferência;

g) A organização possui estrutura para a operacionalização do acordo de cooperação tal como
proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a
administração pública não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional;

h) A organização irá prestar contas dos bens transferidos a título de empréstimo temporários pela
concedente destinados à consecução do objeto do acordo de cooperação;

i) A organização está apta para executar o objeto desta parceria com todas as obrigações comerciais
e legais, específicas da atividade/projeto a que se propõe a executar, bem como, que atende às
convenções e acordos nacionais e internacionais pertinentes.

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ,  07 de dezembro de 2022.

____________________________
Assinatura do Representante OSC

9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

DEFERIDO (    )               INDEFERIDO (    )

Balneário Camboriú – SC, ______ de __________________ de 2022
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__________________________________________
Responsável pelo órgão repassador de recursos

______________________________
Gestor do Acordo de Cooperação

ANEXO I - Documentação

Para celebração do Acordo de Cooperação, as organizações da sociedade civil deverão
apresentar:

I - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa
municipal;

II - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto
registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão
simplificada emitida por junta comercial;

III - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

IV - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão
expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles;

V - relação nominal da equipe executora, com endereço residencial, e número do registro no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

VI - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela
declarado;

ANEXO II - Vedações

Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização
da sociedade civil que:

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no
território nacional;

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826 www.balneariocamboriu.sc.gov.br

Página 6 de 7

10 / 62



 ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANO DE TRABALHO - ACORDO DE COOPERAÇÃO - Lei Federal 13.019/2014

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
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 EDITAL 210/2022 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado Acadêmico 

 

 

O Vice-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI), Prof. Dr. Rogério Corrêa, no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias 

que lhe são conferidas, por meio da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, torna públicas, para conhecimento dos interessados, as condições de Inscrição, 

Seleção Especial, Número de Vagas e Calendário exclusivamente aos membros 

vinculados ao magistério do Município de Balneário Camboriú, para admissão de 

vagas remanescentes no Curso de Mestrado Acadêmico em Educação do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UNIVALI, com área de concentração em Educação.  
 

 

1 OBJETIVOS DA SELEÇÃO: 
 
O processo de seleção visa classificar candidatos com o seguinte perfil:  

a) Capacidade para resolução de problemas; 

b) Capacidade de exposição oral do tema a ser pesquisado; 

c) Conhecimento de língua estrangeira; 

d) Capacidade para refletir sobre a intenção de pesquisa e a educação. 

 

 

2 PÚBLICO-ALVO  

2.1. Poderão inscrever-se somente membros vinculados ao magistério do Município de 
Balneário Camboriú. 
 

3  VIGÊNCIA DO EDITAL: 05 de dezembro de 2022 a 30 de janeiro de 2023 
 

4 NÚMERO DE VAGAS: 20 (vinte) vagas 
 
4.1 As 20 (vinte) vagas serão distribuídas de acordo com as linhas de pesquisa listadas 

abaixo:  

 

Linha de Pesquisa Descrição da Linha de Pesquisa 

Práticas Docentes e 
Formação Profissional 

 

A linha discute as culturas em ambientes educacionais com 
ênfase nos saberes docentes, na internacionalização de 
práticas, na distribuição de papéis e na organização do 
espaço, do tempo e das atividades pedagógicas, assim como 
a construção das diferenças e das contradições na formação 
profissional. 
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Políticas para a 
Educação Básica e 

Superior 

Esta linha pesquisa as questões relativas às Políticas 
Públicas da educação básica e superior, Políticas Públicas de 
Currículo e Avaliação, assim como, as Políticas de Formação 
de Professores. 

 

Cultura, Tecnologia e 
Aprendizagem 

Esta linha desenvolve pesquisas relacionadas à cultura, 
linguagens artísticas (literatura, teatro, dança, música e artes 
visuais) e processos educacionais mediados por tecnologia. 

 

4.2 O candidato deverá elaborar a sua intenção de pesquisa de acordo com as temáticas 

das Linhas de Pesquisa e dos Grupos de Pesquisa, disponíveis no site 

www.univali.br/ppge - mestrado em educação - links “linhas de pesquisa” e “grupos de 

pesquisa”. 

 

5 INSCRIÇÃO 

 
A inscrição deverá ser realizada por e-mail(ppge@univali.br) até o dia 30 de janeiro de 
2023, contendo toda a documentação exigida no Item 6 do presente Edital. Somente serão 
apreciados os pedidos de inscrição cujo envio tenha ocorrido até o dia 30 de janeiro de 
2023. 
 
 
6 CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO1 

 
6.1 Poderão inscrever-se os portadores de diploma de graduação plena emitido por 

instituições brasileiras, ou por instituições estrangeiras, desde que reconhecido no 
Brasil.  

 
6.2 Poderão participar do processo seletivo, ainda, candidatos que se encontrem em fase 

de conclusão de curso de graduação do 2º semestre letivo de 2022, desde que 
apresentem, no ato da inscrição, documento comprobatório expedido pela Instituição 
de origem, confirmando a data de colação de grau2. 

 
 

7 DOCUMENTAÇÃO 
 

7.1 A documentação exigida para a inscrição consiste no requerimento de inscrição 
(disponível nos anexos I e II, deste Edital), devidamente preenchido e acompanhado 
dos seguintes documentos: 

7.1.1 Diploma de graduação (os candidatos que irão concluir o curso referente ao 2º 
semestre de 2022 deverão apresentar documento comprobatório expedido pela 
Instituição de origem, confirmando a data de colação de grau2). 

 
1 Serão indeferidos os pedidos de inscrição que não atendam às exigências dos itens 6 e 7 deste 

Edital. 
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7.1.2 Histórico escolar de graduação (os candidatos que irão concluir o curso referente ao 
2º semestre de 2022 deverão apresentar o histórico escolar das disciplinas cursadas 
até a data da inscrição). 

7.1.3 Certidão de nascimento ou casamento. 

7.1.4 Carteira de Identidade. 

7.1.5 Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

7.1.6 Curriculum Vitae resumido e com comprovação de produção científica qualificada (se 
houver) somente dos últimos 3 (três) anos, ou seja, livro, capítulo de livro, artigo 
publicado em periódicos ou em anais de eventos científicos; comprovação de iniciação 
científica (se houver - bolsista de graduação). 

7.1.7 Uma foto 3x4 recente no formato digital (formal para cadastro); 

7.1.8 Comprovação de vínculo com o magistério do Município de Balneário Camboriú.  

7.1.9 Intenção de pesquisa com os seguintes itens:  Título/Temática; Problema de 
pesquisa; Referencial Teórico; Metodologia (Como fazer a pesquisa), Referências 
(Máximo de 10 páginas, incluindo a lista de referências). 

7.1.10 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (boleto bancário disponível no site 
https://siaiap37.univali.br/elis4/login). 

7.2 A inscrição deverá ser feita por e-mail(ppge@univali.br) até o dia 30 de janeiro de 
2023, contendo toda a documentação exigida no Item 6.1 deste Edital. 

 
 
8 CRONOGRAMA 
 

ETAPAS DATA HORÁRIO 

1. Processo de inscrição 05/12/2022 a 30/01/2023 Online - 
 

2. Homologação das Inscrições 
por Edital 

03/02/2023 Até as 18h 

3. Entrevista 07/02/2023 Horário a ser agendado pelo 
PPGE. 

4. Divulgação do Resultado 09/02/2023 Até às 18h. 

5. Matrícula  10/02/2023 8h às 12h;  
13h30min às 17h30min 

8.1 Todas as etapas deste edital serão desenvolvidas sob a responsabilidade da Comissão 
do Processo Seletivo, previamente designada nos termos regimentais do Curso de 
Mestrado Acadêmico em Educação. 

8.2 O processo de seleção seguirá a seguinte etapa: 
 
8.2.1 Entrevista: 

 
2 Neste caso, se o candidato for aprovado, o ingresso do aluno no Curso fica condicionado à 

apresentação do diploma da graduação no período de matrícula do PPGE. 
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• O Processo Seletivo compreenderá a realização de entrevista. A entrevista tem como 
objetivo avaliar o perfil do candidato, o Curriculum Vitae e a temática apresentada na 
sua Intenção de Pesquisa.  

• Os critérios de seleção da entrevista serão: inserção da intenção de pesquisa nas 
temáticas indicadas por um ou mais professores orientadores; leituras direcionadas à 
temática da intenção de pesquisa; experiência em ensino e pesquisa; disponibilidade 
de vaga por linha de pesquisa; disponibilidade de tempo para as aulas e para os 
estudos. 

As entrevistas serão realizadas no período de 07 de fevereiro de 2023, em horários 
previamente agendados pela secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação, 
conforme lista que será enviada por e-mail, até o dia 06 de fevereiro de 2023.  

9 RESULTADOS 

9.1 Serão selecionados os 20 (vinte) primeiros candidatos, conforme disponibilidade de 
vaga por linha de pesquisa. A média final será calculada com base nos resultados da 
intenção de pesquisa, da entrevista e da análise do Curriculum Vitae e, por atender 
exclusivamente a um critério interno de seleção, não será divulgada. 

 
9.2 A média final dos candidatos não selecionados não será válida para participação em 

futuros processos seletivos. 
 
9.3 Os candidatos que participarem deste processo seletivo e que não forem selecionados 

poderão solicitar matrícula como aluno especial para cursar disciplinas isoladas, 
condicionando-se à existência de vagas, conforme o que determina o Art. 17 (inciso II) 
do Regimento dos Programas Acadêmicos de Pós-Graduação Stricto Sensu da 
UNIVALI. 

 
9.4 O resultado do processo de seleção será divulgado por e-mail aos interessados, no dia 

09 de fevereiro de 2023, após apresentação e aprovação do Relatório da Comissão do 
Processo Seletivo pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
UNIVALI. 

 
9.5 Os candidatos selecionados deverão realizar suas matrículas nos dias 10 de fevereiro 

de 2023 no seguinte endereço: 
 

Universidade do Vale do Itajaí - Campus Itajaí 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação  
Rua: Uruguai, nº 458 - Bairro: Centro - Setor F4 - 4º piso, sala 405 
Itajaí/SC - CEP 88.302-901 
Fones: (47) 3341-7516 / 3341-7822 

 

9.6 Os candidatos selecionados e matriculados deverão submeter-se à Prova de Proficiência 
em Língua Estrangeira (Inglês, Francês ou Espanhol) a ser realizada pela UNIVALI 
Idiomas, no prazo máximo de 18 (dezoito) meses a partir do seu ingresso no Curso ou 
até a data da defesa do projeto de dissertação (qualificação), desde que não 
ultrapasse o prazo máximo de 18 (dezoito) meses. 

O Certificado de aprovação em exame de proficiência pode ainda ser emitido por outra 
instituição de ensino superior que possua programa de Mestrado reconhecido pelos 
órgãos competentes, sendo este nível B2, com nota igual ou superior a 7.0, ou emitido 
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por Universidade estrangeira ou Instituto organizador reconhecido (p.ex.:Toefl, 
Cambridge, IELTS).  

O exame de proficiência de outra instituição somente será aceito se estiver dentro da 
validade de dois anos até a data de sua apresentação junto à Secretaria do curso para 
validação pela UNIVALI Idiomas. 

 
10 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

9.1 O candidato poderá ser indicado pelo Colegiado a qualquer outro professor do 
Programa que considere mais adequado para o desenvolvimento do Projeto. 

9.2 Não caberá recurso das decisões da Comissão Examinadora do Processo Seletivo, 
oficialmente designada. 

9.3 O Programa de Pós-Graduação em Educação desta Universidade reserva-se o direito 
de não preencher o total das vagas oferecidas. 

9.4 Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão Examinadora do 
Processo Seletivo, oficialmente designada. 

9.5 Os candidatos não selecionados poderão retirar a documentação apresentada, exceto 
a ficha de inscrição, até 31 de março de 2023. Após esta data, os documentos serão 
eliminados, de acordo com a Resolução nº104/CONSUN/02 da UNIVALI, que aprova a 
tabela de temporalidade dos documentos da Vice-Reitoria de Pós-Graduação. 

9.6 Não haverá devolução da taxa de inscrição em caso de não participação do candidato 
em qualquer uma das etapas do processo seletivo. 

9.7  A inscrição e/ou a participação nos termos deste Edital implica em inequívoca ciência 
e consentimento com seus termos, bem como, o candidato e/ou interessado e/ou 
participante fica ciente de que será necessária a coleta e tratamento de dados 
pessoais pela UNIVALI, o que poderá ocorrer durante os procedimentos de inscrição, 
avaliação, comprovação de requisitos e/ou de qualificações, também para os 
procedimentos de contratação e/ou de matrícula, de divulgação de inscritos e/ou de 
participantes e/ou de homologação e/ou divulgação de resultados e/ou, também, na 
hipótese de emissão de documentos, caracterizando-se o consentimento do candidato 
e/ou interessado e/ou participante que fornecer, informar ou efetuar o registro de seus 
dados e/ou documentos para a inscrição, participação, avaliação, comprovação de 
requisitos e/ou de qualificações, contratação e/ou matrícula e/ou, também, para a 
emissão de documentos, inclusive, mas não se limitando, aos dados e documentos 
colhidos através de formulários da UNIVALI (físicos ou eletrônicos) ou através de telas 
ou sistemas que efetuem a coleta de dados pessoais e/ou de dados pessoais 
sensíveis (estes últimos incluindo, mas não se limitando, à imagem estática e/ou em 
movimento e/ou à voz e/ou impressão digital) conforme o caso e observado o objeto 
deste Edital, inobstante à atual ou futura aplicação e/ou utilização, pela UNIVALI, de 
outros termos de consentimento e/ou de políticas internas sobre a proteção de dados.  

9.8 A finalidade da coleta e tratamento de dados visa o atendimento do objeto deste Edital, 
bem como para o atendimento das exigências da legislação e da normatização civil, 
tributária, educacional e/ou trabalhista, conforme o caso, além de outras finalidades 
constantes da Política de Privacidade da Fundação Univali ou as que forem indicadas 
em termo de consentimento alusivo à proteção de dados, quando for o caso, bem 
como poderá haver a divulgação do nome completo ou abreviado ou de uma parte 
(abreviação) do CPF do candidato e/ou interessado e/ou participante através de 
editais, e-mails e/ou comunicados veiculados em site da Internet, inclusive, mas não 
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se limitando, aos Editais de Homologação, Resultados, Classificação, Orientação e/ou 
de Convocação ou Chamada. 

 

9.9  A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas estabelecidas neste edital. 

 
 
 
 
 

Itajaí, 05 de dezembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof.ª Dra. Verônica Gesser 

Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Educação 

 
  Prof. Dr. Rogério Corrêa 

  Vice-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação 
 e Extensão 
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ANEXO I 
 

Requerimento de Inscrição para o Curso de Mestrado Acadêmico em Educação 
 
 
1. REFERÊNCIAS PESSOAIS: 

Nome Completo:  

Data de Nascimento:  Naturalidade:  

Filiação: 
Pai: 

Mãe: 

C.I. nº:  Órgão:  Data Expedição:  Estado:  

CPF:   

Identidade Racial: (  ) branca      (  ) negra      (  ) amarela      (  ) parda      (  ) indígena 

Pessoa com necessidades especiais: (  ) sim  Qual: __________________________________      

                                                             (  ) não       

Estado Civil:  Nome do Cônjuge:  

Data de Nascimento do Cônjuge:  

 

Vem pelo presente, apresentar a documentação necessária para inscrição ao exame de 
Seleção para ingresso no curso de Mestrado Acadêmico em Educação do Programa de 
Pós-Graduação em Educação, desta Universidade. 
 
Documentos necessários: (para conferência da Secretaria do Programa) 
 (     ) Requerimento de Inscrição devidamente preenchido e assinado 

(     ) Diploma de Graduação 
(     ) Histórico Escolar de Graduação 
(     ) Certidão de Nascimento ou Casamento 
(     ) Carteira de Identidade e CPF 
(     ) Uma fotografia 3x4 recente 
(     ) Comprovação de vínculo com o magistério do Município de Balneário Camboriú 
(   ) Curriculum Vitae resumido impresso e com comprovação de produção científica 
qualificada (se houver) somente dos últimos 3 (três) anos, ou seja, livro, capítulo de livro, 
artigo publicado em periódicos ou em anais de eventos científicos; comprovação de 
iniciação científica (se houver - bolsista de graduação) 
(   ) Intenção de Pesquisa conforme modelo disponível no site: www.univali.br/ppge - 
mestrado - link “processo seletivo” (colocar título na intenção de pesquisa e o nome do 
candidato) 
(    ) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 231,30 (duzentos e 
trinta e um reais e trinta centavos). Boleto bancário disponível no site www.univali.br/ppge 
durante o período de inscrição. 
 
 

Observação: No ato da matrícula, os documentos listados acima deverão ser entregues 
na secretaria do curso. Diplomas (cópias) deverão estar autenticados. 
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2. ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

Endereço: 

(rua, número, 
apto., bloco,  
etc. 

 

 

 Bairro:  

CEP:  Cidade:  Estado:  

Telefone res.:  Recado:  Celular:  

E-mail:  

 
3. ATIVIDADE PROFISSIONAL: 

Instituição:  Profissão:  

Endereço: 

(rua, número, apto., bloco, 
bairro, etc. 

 

 Telefone:  

CEP:  Cidade:  Estado:  

Função/Cargo:  

É docente? 
(    ) sim     

(    ) não    
Instituição:  

 

4. FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA: 

Curso:  

Instituição:  

Ano Conclusão:  Local:  Estado:  

 

Pós-Graduação em:  

Instituição:  

Ano Conclusão:  Local:  Estado:  

 

5. DADOS BANCÁRIOS (para caso de ressarcimento): 

Banco:  Nº da Agência:  

Nº da Conta:  Dígito:  (    ) Conta Corrente    (    ) Poupança 

Nome do Titular:  CPF Titular:  

 

Nestes termos, pede deferimento. 
 
 
Itajaí (SC),  ______/______/______           ___________________________________ 
                                                                                         Assinatura do Candidato 
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ANEXO II 
 

 
ROTEIRO PARA INTENÇÃO DE PESQUISA – Mestrado/Doutorado em 
Educação - UNIVALI  
 
1 Intenção/Projeto de Pesquisa:  
 
1.1 Título do projeto de pesquisa a ser desenvolvido na Dissertação/Tese de 
Mestrado/Doutorado.  
 
1.2 Introdução:  
a) Contextualizar a problemática a ser pesquisa (algo de seu interesse e/ou 
vinculado a sua formação e experiência profissional);  
b) Questão de pesquisa: é o problema em forma de pergunta que vai nortear o seu 
processo de investigação da pesquisa de sua dissertação/Tese. Ex.: Como os 
indicadores obtidos pelo ENEM são utilizados pelas escolas para qualificar a 
prática docente no Ensino Médio?  
c) Objetivo Geral da Pesquisa: o que você pretende alcançar ou atingir ou resolver 
com essa pesquisa. Ex.: Avaliar como o uso dos indicadores obtidos pelo ENEM 
são utilizados pelas escolas para qualificar a prática docente no Ensino Médio?  
 
1.3 Metodologia da Pesquisa: Descrever como você pretende ou acredita que essa 
pesquisa pode ser realizada. Como e com quem colher os dados? Como analisar 
esses dados?  
 
1.4 Fundamentação Teórica: Quais as teorias ou fundamentos teóricos (autores) 
podem lhe dar suporte teórico para fazer essa pesquisa (bem breve)  
 

1.5 Lista de Referências (autores utilizados para fazer a fundamentação teórica). 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI

INFORMAÇÕES DIRIGENTES

Nome Endereço Telefone Email RG –
Órgão

expedidor

CPF

Francine Simas Neves R.Vereador Nestor dos 
Santos, 954 – Cordeiros – 
Itajaí/SC

47-3341.7538 fneves@univali.br 3.548.164 –
SSP/SC

016.167.589-10

Rogerio Correa Av. Getúlio Vargas, 542 – 
ap. 501 – Vila Operária – 
Itajaí/SC

47-3341.7627 roger@univali.br 943.165 – 
SSP/SC

612.820.739-15

Valdir Cechinel Filho R. Paulo Caramuru da Silva,
68 – ap. 601 – Centro – 
Itajaí/SC

47-3341.7500 cechinel@univali.br 1.214.900 – 
SSP/SC

443.476.009-25

42 / 62



43 / 62



44 / 62



45 / 62



46 / 62



47 / 62



48 / 62



49 / 62



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
CNPJ: 84.307.974/0001-02 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:29:13 do dia 31/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2023.
Código de controle da certidão: DE70.A565.E8A4.25F4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Nome (razão social): FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
CNPJ/CPF: 84.307.974/0001-02

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 220140224784007
Data de emissão: 05/12/2022 09:00:19
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

03/02/2023

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 05/12/2022 14:57:17
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DATA DA VALIDADE:DATA DA EMISSÃO:

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

FINALIDADE:

421985/2022 20/09/2022 Certidão Positiva com efeito
negativa/Pessoa19/12/2022

NÚMERO CERTIDÃO:

Município de Itajaí

NOME/RAZÃO SOCIAL: CPF/CNPJ:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI 84.307.974/0001-02

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ATIVIDADE FISCAL:

273954 ENSINO DE QQ. GRAU/NATU

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: URUGUAI, 458 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 88302-202

AVISO:

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

DESCRIÇÃO:

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br

C22421985N9204D96

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

Certificamos, para todos os fins e efeitos legais, que consta para o Sujeito Passivo acima identificado, na data de lavratura desta certidão, a existência de
créditos não vencidos, e/ou em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, e/ou cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos
do art. 151 do CTN, e/ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de constituir e cobrar os créditos que possam, posteriormente, ser apurados.

Município de Itajaí Rua Alberto Werner, 100
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TERMO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICO-CIENTÍFICA QUE ENTRE 

SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO VALE DO 

ITAJAÍ (FUNDAÇÃO UNIVALI) E 

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ, PARA A RESERVA DE 

VAGAS NO(S) CURSO(S) EM QUE 

ESPECIFICA.  

 

Pelo presente Termo, de um lado a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO 

ITAJAÍ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 84.307.974/0001-

02, neste ato representada por seu Presidente, Prof. Dr. Valdir Cechinel Filho, 

estabelecida em Itajaí-SC, na Rua Uruguai, nº 458, mantenedora da 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ (UNIVALI), doravante denominada 

simplesmente de FUNDAÇÃO UNIVALI, e de outro lado, Município de Balneário 

Camboriú, inscrita no CNPJ nº 83.102.285/0001-07, estabelecida na rua 

Dinamarca, 320 – Nações – Balneário Camboriú – SC, 88338-900, doravante 

denominada simplesmente de município , neste ato representado(a) por Fabrício 

José Satiro de Oliveira, Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, firmam entre 

si o presente Termo, que é regido pelas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Termo tem por objeto a possibilidade de qualificação, em nível de 

Mestrado, de pessoal vinculado (a/ao) magistério do Município de Balneário 

Camboriú, através da reserva e preenchimento de vagas no Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação da UNIVALI, nos termos do presente 

instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS REQUISITOS 
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A UNIVALI reservará vagas (semestrais), desde que os candidatos sejam 

aprovados por processo seletivo específico do referido Programa, a partir do 1º 

semestre de 2023, na quantidade a seguir:  

a) Mestrado em Educação: 20 (vinte) vagas; 

§ 1º As vagas serão reservadas até o prazo final para inscrição no processo 

seletivo para aquele ano/semestre letivo, conforme as normas da UNIVALI e 

Edital específico a ser elaborado e publicado pela respectiva Coordenação do 

Programa.  

§ 2º Os candidatos interessados necessariamente pertencerão ao quadro do 

Magistério Municipal e participarão do processo seletivo específico, para 

ingresso no Programa respectivo. 

§ 3º A ausência de candidatos interessados pelo Município de Balneário 

Camboriú, no prazo estabelecido no parágrafo primeiro desta Cláusula, implicará 

em desistência automática de ocupação das vagas, naquele ano/semestre letivo. 

§ 4º A desistência automática não representará reserva de maior número de 

vagas no próximo processo seletivo do Programa. 

§ 5º As vagas ofertadas poderão ser de menor número ao acordado no presente 

Termo, em função do desempenho dos interessados pelo(a) Município de 

Balneário Camboriú no processo seletivo e da disponibilidade de vagas por área 

de concentração e respectivas linhas de pesquisa, a qual o candidato inscreveu-

se. 

§ 6º A confirmação do número de vagas disponibilizadas ao(à) Município de 

Balneário Camboriú será comunicada até 60 (sessenta) dias antes do Processo 

Seletivo daquele ano/semestre, pela coordenação do respectivo Programa, 

respeitado o que dispõe o caput desta Cláusula. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SELEÇÃO 

Os candidatos interessados do Município de Balneário Camboriú deverão 

cumprir as determinações do Edital de Seleção a ser elaborado e publicado pela 

respectiva Coordenação do Programa. 

Parágrafo Único: A UNIVALI fará a seleção específica para o ingresso dos 

candidatos interessados do Município de Balneário Camboriú nos Programas 
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respectivos do presente Termo, conforme o número de vagas estabelecido na 

Cláusula Segunda. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO CURSO 

A UNIVALI fornecerá todas as condições didático-pedagógicas necessárias à 

realização, com qualidade, dos respectivos Programas, aos interessados pelo(a) 

Município de Balneário Camboriú, não havendo qualquer diferenciação entre 

estes e os demais alunos do referido Programa, tendo em vista que os 

candidatos selecionados estarão sujeitos, no decorrer do referido Programa, em 

igualdade de condições com os demais acadêmicos, conforme atos normativos 

institucionais. 

§ 1º Os candidatos selecionados e matriculados se submetem integralmente às 

normas de avaliação da UNIVALI, relativas aos respectivos programas.  

§ 2º O(A) Município de Balneário Camboriú assegurará aos seus candidatos 

interessados as condições necessárias à realização do respectivo Programa, 

nos termos do Estatuto da UNIVALI, do Regimento Geral da UNIVALI, do 

Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, normas 

específicas dos respectivos programas, e demais normas internas pertinentes. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CURSO E DO PAGAMENTO 

O pagamento do valor do curso e das respectivas parcelas será realizado 

diretamente pelos alunos, segundo a tabela de valores vigente da UNIVALI.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL 

A relação contratual e acadêmica será estabelecida diretamente pelo aluno com 

a UNIVALI, mediante Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES 

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Termo somente 

produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro 

meio de registro que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas 

comunicações verbais.  
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Parágrafo Único: O(A) Município de Balneário Camboriú fará ampla divulgação 

deste Termo e do respectivo edital de seleção entre os interessados.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

O presente Termo terá vigência pelo prazo de 2 (dois) anos, contados da data 

de sua assinatura, podendo ser aditivado e renovado a qualquer tempo e por 

vontade de qualquer das partes, sempre mediante instrumento expresso. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

O presente Termo poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante 

notificação da outra, com antecedência de 30 (trinta) dias, ressalvada a 

conclusão do Curso pelos acadêmicos do(a) Município de Balneário Camboriú 

que já estejam matriculados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 

O presente Termo não envolve a transferência de recursos públicos, cabendo a 

cada parte, por meio de dotações orçamentárias próprias, o custeio das 

despesas inerentes às ações específicas de sua competência, a remuneração 

dos profissionais envolvidos e quaisquer encargos decorrentes das atividades 

desenvolvidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão sempre resolvidos de comum acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

Para dirimir questões oriundas do presente Termo, não resolvidas 

administrativamente, as partes elegem o foro da Comarca de Itajaí/SC. 

E para firmeza e prova de haverem aceitado as condições acordadas neste 

Termo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 

de duas testemunhas. 
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Itajaí, 29 de novembro de 2022.  

 

 

 

 

Prof. Dr. Valdir Cechinel Filho 
Presidente da FUNDAÇÃO UNIVALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrício José Satiro de Oliveira 
Prefeito Municipal de Balneário Camboriú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
 
NOME:       NOME: 
CPF:       CPF: 
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE  BALNEÁRIO CAMBORIÚ

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO PMBC Nº 01/2022

3465185Processo: ACORDO DE COOPERAÇÃO PMBC Nº 01/2022
Base  Legal:  Art.  55  caput  da  Lei  n'  13.019/2014,  Lei  Complementar  nº  101  de  04/05/2000
Administração Pública: Município de Balneário Camboriú
Interveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Organização da Sociedade Civil: UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI.

Objeto - TÍTULO: Qualificação profissional de Jovens no município de Balneário Camboriú

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Proposta de Plano de Trabalho para Celebração de Parceria com possibilidade de qualificação, em
nível  de  Mestrado,  de  pessoal  vinculado  (a/ao)  magistério  do  Município  de  Balneário  Camboriú,
através  da  reserva  e  preenchimento  de  vagas  no Programa de PósGraduação Stricto  Sensu  em
Educação da UNIVALI, nos termos do presente instrumento.

Vigência: O prazo de vigência é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar a partir de Dezembro de 2022.

O presente Termo encontra-se disponível no endereço eletrônico:
https://controladoria.bc.sc.gov.br/controladoria/23     

_____________________________________________
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú 
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