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E D I T A L  D G / F A E D  N o 0 5 / 2 0 1 9  

 

A Diretora 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, 

que estabelece as normas do processo de seleção para 

cursos de leitura e escrita de textos acadêmicos, oficina de 

regras da ABNT e oficina de oratória, oferecidos pela FAED 

no primeiro semestre de 2019: 

 

 

 

 

1. FINALIDADE 

O objetivo do presente Edital é estabelecer as condições para a inscrição e seleção de 

estudantes da FAED/UDESC para participarem do Curso de interpretação e escrita de textos 

acadêmicos e das oficinas de Regras da ABNT e de Oratória que serão oferecidos 

gratuitamente pela FAED. 

 

 

2. O CURSO 

2.1. O curso de interpretação e escrita de textos acadêmicos será ministrado na FAED, no mês 

de Abril, com quatro encontros semanais de quatro horas no período vespertino. São 

oferecidas 20 vagas. 

 

2.2. O curso terá carga horária de 16 horas, sendo emitido certificado ao seu término. 

 

 

3. AS OFICINAS 

3.1. A oficina de regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT será ministrada 

na FAED, no mês de Abril. São oferecidas 20 vagas. 

 



  
 

 

3.2 A oficina de Oratória será ministrada em uma turma, no mês de Maio, com a oferta de 15 

vagas. 

 

3.2. Cada oficina terá carga horária de 08 horas, dois encontros de 4 horas no período 

vespertino. 

 

 

4. INSCRIÇÕES  

4.1. As inscrições deverão ser realizadas eletronicamente pelos endereços abaixo, conforme o 

cronograma apresentado no item 7 deste Edital.  

 

Cursos de leitura e interpretação: http://www.faed.udesc.br/?idFormulario=361 

 

Oficinas de regras da ABNT: http://www.faed.udesc.br/?idFormulario=362 

 

Oficina de Oratória: http://www.faed.udesc.br/?idFormulario=388 

 

 

4.2.  No ato da inscrição o/a candidato/a deverá anexar o histórico acadêmico atualizado. 

 

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO  

5.1. A seleção será coordenada pela Direção de Ensino e o Núcleo de Apoio Pedagógico 

Estudantil da FAED. 

 

5.2. Para se candidatar a uma vaga, é necessário estar matriculado/a regularmente em um 

curso de graduação ou pós-graduação da FAED no primeiro semestre de 2019. 

 

5.3. Caso as inscrições sejam maiores que o número de vagas oferecidas será realizado sorteio 

para classificação dos candidatos. Os estudantes não sorteados dentro do número de vagas 

estabelecido serão colocados em lista de espera por ordem de sorteio. 

 

5.4. A homologação das inscrições e o resultado final da seleção serão publicados na página 

dos Editais de Graduação da Direção Geral (http://www.faed.udesc.br/?id=1348). 

http://www.faed.udesc.br/?idFormulario=361
http://www.faed.udesc.br/?idFormulario=362
http://www.faed.udesc.br/?idFormulario=388


  
 

 

6. APROVEITAMENTO E CERTIFICAÇÃO  

6.1. Para certificação no curso os participantes deverão ter frequência mínima de 75%. 

 

6.2. Para certificação nas oficinas os participantes deverão ter 100% de frequência. 

 

 

7. CRONOGRAMA 

INSCRIÇÕES: de 14 de fevereiro a 06 de março de 2019 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 07 de março de 2019  

PRAZO PARA RECURSOS: 11 de março de 2019 por e-mail para nuape.faed@udesc.br 

SORTEIO DAS VAGAS: 12 de março às 15h na sala 327 (aberto ao público) 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO: 12 de março de 2019 

 

 

Florianópolis, 14 de fevereiro de 2019. 

 

Julice Dias 

Diretora Geral FAED/UDESC 


