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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 n. 4184 e 06/04/06 e 

Resolução n. 044/07 – CONSUNI, retifica o presente edital: 

 

Onde se lê: 

 

1. FINALIDADE 

Abrir as inscrições e estabelecer as condições de seleção para futuro bolsista discente ao 

Programa de Educação Tutorial – PET do Curso de Geografia, para ingresso como voluntário no 
mês de abril de 2016. 

 

Leia-se: 

 

Abrir as inscrições e estabelecer as condições de seleção BOLSISTA E VOLUNTÁRIO discente 

ao Programa de Educação Tutorial — PET do Curso de Geografia, para ingresso como bolsista e 

voluntário no mês de abril de 2016. 

 

 

Onde se lê: 

 

2.2. Poderão inscrever-se para a seleção de voluntário discente ao Programa de Educação 

Tutorial — PET/Geografia, aqueles/as alunos/as do Curso de Graduação em Geografia que 

estejam cursando, durante o período de inscrição, entre a primeira e a sexta fase, 

especificadas no atestado de matrícula com o carimbo da Secretaria de Ensino de Graduação 

da FAED. 

 

 

Leia-se: 

 

2.2. Poderão inscrever-se para a seleção de BOLSISTA E VOLUNTÁRIO discente ao 

Programa de Educação Tutorial — PET/Geografia, aqueles/as alunos/as do Curso de Graduação 

em Geografia que estejam cursando, durante o período de inscrição, entre a primeira e a sexta 

fase, especificadas no atestado de matrícula com o carimbo da Secretaria de Ensino de 

Graduação da FAED. 

 



  
 

 

Onde se lê: 

 

3. DAS VAGAS 

3.1. Serão classificados/as os/as candidatos/as que obtiverem média igual ou superior a 7,0 

(sete) no processo de seleção. Os quatro primeiros colocados estarão inclusos no programa, 

como voluntários, a partir do dia 25 de maio de 2016. Os/as seis primeiros colocados poderão 

se vincular como bolsistas do programa, conforme as vagas atuais fiquem em aberto, 

respeitando o preenchimento de tais vagas de acordo com a colocação dos candidatos no 

processo seletivo. 

 

Leia-se: 

 

3. DAS VAGAS 

3.1. Serão classificados/as os/as candidatos/as que obtiverem média igual ou superior a 7,0 

(sete) no processo de seleção. O PRIMEIRO COLOCADO ESTARÁ AUTOMATICAMENTE 

INCLUSO NO PROGRAMA, COMO BOLSISTA, E OS OUTROS QUATRO COLOCADOS 

SEGUINTES ESTARÃO INCLUSOS NO PROGRAMA COMO VOLUNTÁRIOS, A PARTIR DO 

DIA 25 DE MAIO DE 2016. Os/as QUATRO primeiros colocados COMO VOLUNTÁRIOS 

poderão se vincular como bolsistas do programa, conforme as vagas atuais fiquem em aberto, 

respeitando o preenchimento de tais vagas de acordo com a colocação dos candidatos no 

processo seletivo. 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 27 de abril de 2016. 

 
 

Jimena Furlani 

Diretora Geral em Exercício FAED/UDESC 


