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EDITAL DG/FAED No 024/2015 

O Diretor Geral do Centro de Ciências Humanas e 

da Educação — FAED, da Universidade do Estado 

de Santa Catarina — UDESC, no uso de suas 

atribuições estatutárias e regimentais definidas 

no Decreto No 4184 de 06/04/06 e Resolução no 

044/07 — CONSUNI, baixa o presente edital: 

 
 

1. FINALIDADE  

 Abrir as inscrições e estabelecer as condições de seleção para a Saída de 

Campo do Curso de Geografia ao Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira 

(PETAR), no mês de novembro de 2015.  

 

2. INCENTIVO 

 O projeto Trilhas e Trilhos é de autoria do grupo PET Geografia da UDESC, tal 

projeto busca incrementar o curso de Geografia da Universidade levando alunos de 

diferentes fases a aulas práticas em campo. O projeto conta com apoio financeiro do 

programa de extensão Geografia, Café e Temas 2015 para locação do ônibus e diárias 

do motorista.  

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão realizadas entre 05 de novembro de 2015 às 15h até 13 

de novembro de 2015 às 20h (vinte horas). A documentação (item 3.4) deverá ser 

entregue a um integrante discente presente na sala do Programa de Educação Tutorial 

— PET/Geografia (salas 66 e 68) do Centro de Ciências Humanas e da Educação/FAED 

da UDESC, no horário das 09 às 12 horas e das 14 às 20 horas.  

3.2 Entre os dias 05 e 10 de novembro poderão se inscrever apenas os 

acadêmicos cujo atestado de matrícula com o carimbo da Secretaria de Ensino de 

Graduação da FAED especifique que o acadêmico frequenta entre quinta e oitava fase. 

A partir do dia 11 de novembro qualquer acadêmico do curso de Geografia e do 

Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Sócio-

Ambiental (PPGPlan) da FAED/UDESC poderá realizar inscrição. 
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3.3. Como requisitos e procedimentos para a vaga na saída de campo o 

candidato deve estar regularmente matriculado no curso de graduação de Geografia 

e/ou PPGPlan da FAED/UDESC. 

3.4 No ato da inscrição o acadêmico deverá entregar: 1) uma cópia do 

documento de identidade; 2) atestado de matrícula com o carimbo da Secretaria de 

Ensino de Graduação e/ou da Secretaria de Pós-Graduação da FAED; 3) Ficha de 

inscrição (Anexo 1). 

 3.5 Para que a inscrição seja confirmada o acadêmico deve realizar o 

pagamento de R$50,00 para as despesas referentes aos monitores do parque no ato 

da inscrição. Não serão aceitas inscrições sem a entrega de todos os documentos 

especificados no item 3.4 e do pagamento aos monitores. 

 

4. DAS VAGAS  

 Serão destinadas aos acadêmicos do curso de graduação em Geografia e do 

PPGPlan da FAED/UDESC 35 (trinta e cinco) vagas para o projeto.  

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1 Os acadêmicos contemplados pelo primeiro prazo de inscrições (05 a 10 de 

novembro) que realizarem a entrega dos documentos e o pagamento da taxa, terão 

sua participação confirmada, sendo que o critério será a ordem de chegada. Em caso 

de completadas as 35 inscrições antes do dia 10, não serão disponibilizadas vagas 

para o segundo grupo de acadêmicos, especificado anteriormente. 

5.2 Caso algum acadêmico que esteja cursando entre a quinta e a oitava fase 

perca o primeiro prazo de inscrições, poderá realizar a mesma no segundo prazo, caso 

existam vagas. 

5.3 No dia 10 de novembro às 20h o grupo PET Geografia da UDESC irá 

publicar em seu perfil no facebook (https://www.facebook.com/petgeo.udesc?fref=ts) 

a relação das pessoas contempladas e do número de vagas disponíveis para o 

segundo período de inscrições. 

5.4 O critério de seleção é a ordem de chegada. Os primeiros 35 estudantes 

garantem sua vaga, conforme os prazos descritos no item 3.1. 
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 O projeto que proporcionará o objeto deste edital, consiste na elaboração 

de uma saída de campo com alunos do curso de graduação em Geografia e/ou 

PPGPlan, com objetivo de visualizar in loco as feições geográficas que são ensinadas 

na sala de aula. Isto faz com que os acadêmicos tenham uma formação mais ampla, 

pois traz o teórico para a vivência. Os acadêmicos quando formados terão maior 

facilidade quando ensinarem os conteúdos, pois terão saído do nível abstrato para a 

vivência, possibilitando maior significação daquele conteúdo, desta forma voltando à 

comunidade em geral o investimento neste projeto. 

6.2 O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR), foi criado em 1958, 

aparece como um dos mais antigos do Estado de São Paulo. Possui 35.772,5 hectares 

e abrange os municípios de Iporanga e Apiaí. O Parque tem sua área coberta pela 

densa e exuberante vegetação da Mata Atlântica e integra a Zona Núcleo da Reserva 

da Biosfera. Considerado como Sítio do Patrimônio Natural da Humanidade, pois reúne 

uma das áreas de Mata Atlântica mais preservada do Brasil. 

O Parque ainda abrange uma das províncias espeleológicas mais importantes do 

Brasil, com mais de 300 cavernas cadastradas pela Sociedade Brasileira de 

Espeleologia (SBE). A formação das cavernas na região ocorre a partir das águas 

pluviais saturadas de ácido carbônico, provenientes dos solos ricos e férteis da mata 

preservada, que penetram nas fissuras rochosas e desgastam o calcário presente no 

solo da região, abrindo dutos e galerias, e assim originando as cavidades naturais, as 

cavernas calcárias.  

6.3 O campo ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2015, sendo a 

saída da reitoria da UDESC no dia 20 (Sexta-feira) às 00h15, com retorno previsto 

para o dia 22 (domingo) às 7 horas. 

6.4 O valor pago no ato da inscrição será destinado ao pagamento dos 

monitores do parque, sem os quais a visitação não é permitida. Em caso de 

desistência após o ato do pagamento, não haverá reembolso. 

6.5 Quaisquer gastos com alimentação ou gastos adicionais serão de 

responsabilidade de cada acadêmico. 

6.6 Uma lista com todos os equipamentos recomendados pela coordenação do 

PETAR será entregue por um membro do grupo PET no ato da inscrição. 
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6.7 Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas com o grupo PET nas salas 66 e  

68 da FAED, ou pelo e-mail petgeopress@gmail.com, ou ainda pelo telefone  

(48) 3321-8538. 

6.8 Os casos omissos deverão ser resolvidos pelos integrantes do grupo PET 

Geografia da UDESC. 

 

 

Florianópolis, 05 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Emerson César de Campos 

Diretor Geral FAED/UDESC 
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ANEXO 1 

 

 FICHA DE INSCRIÇÃO TRILHOS E TRILHAS — PETAR 

 20, 21 e 22 de Novembro de 2015 

 

 

Nome completo:................................................................................................. 

Matrícula:.......................................................................................................... 

Semestre em que se matriculou na IES:................................................................ 

RG:.......................................................... Órgão Expedidor:............................... 

CPF..........................................................  Data de Nascimento:......................... 

E-mail............................................................................................................... 

Telefones para contato:...................................................................................... 

Nível de Interesse no projeto:         (     ) Alto          (     ) Médio          (     ) Baixo 

 

 

DOCUMENTOS 

 

Atestado de Matrícula:          (     ) Entregue          (     ) Pendente 

Valor da Inscrição:                (     ) Entregue          (     ) Pendente 

Candidato Selecionado:         (     ) Sim                  (     ) Não 
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