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Aos Senhores 

Diretores dos Centros 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Florianópolis/SC 

 

Assunto: Seleção de Estudantes de Pós-Graduação Lato ou Stricto Sensu para estágio não 

obrigatório junto à SEPLAN. 

 

Senhores Diretores, 

 

Solicitamos apoio de vossas senhorias para divulgação nos cursos de pós-

graduação de seus respectivos centros por meio dos canais disponíveis, de que está aberto o 

edital para seleção de estudante de pós-graduação lato ou stricto sensu em nível de 

especialização, mestrado ou doutorado, em qualquer instituição de ensino superior, para a 

realização de estágio não obrigatório junto à SEPLAN. 

Com finalidade colaborar com o Grupo de Trabalho responsável pela 

elaboração de proposta de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no 

âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Será ofertada 1 (uma) vaga + CR (cadastro reserva) para estudantes que 

possuir graduação em Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Direito, 

Administração, Administração Pública, Gestão Pública, Economia e Relações Internacionais, 

Ciência da Informação, áreas afins. 

Para se candidatar, os interessados devem ler o Edital 01/2021/SEPLAN e 

o Anexo I. As inscrições iniciam em 12 de maio de 2021 e vão até dia 20 de maio de 2021 e 

deverão ser realizadas via e-mail, pelo endereço gt.lgpd@contado.ufsc.br . O resultado será 

divulgado no dia 28 de maio de 2021 na página https://lgpd.paginas.ufsc.br/. 

Por fim, permanecemos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos 

por meio do endereço de e-mail gt.lgpd@contato.ufsc.br.  

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

RODRIGO FERNANDES DE REZENDE 

Presidente do Grupo de Trabalho - LGPD 

Portaria n. 445/2021/GR 
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