
  
 

 

Direção Geral 

 

 
E D I T A L  D G / F A E D  N o 0 5 / 2 0 1 6  

 

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, baixa o presente edital: 

 

 

 

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. 

 

 

2. INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições serão realizadas no período entre as 18 horas do dia 25 de abril de 2016 até 

as 18 horas do dia 06 de maio de 2016. A documentação (item 2.4) deverá ser entregue a 

um/a bolsista presente na sala do Programa de Educação Tutorial – PET/Geografia (sala 308) 

do Centro de Ciências Humanas e da Educação/FAED da UDESC, no horário das 9 às 12 horas 

e das 14 às 20 horas.  

 

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.  

 

2.3. Como requisitos e procedimentos para entrada no Programa de Educação Tutorial – 

PET/Geografia constantes no Manual de Orientações Básicas do PET/MEC/SESu, o/a aluno/a 

candidato/a deve estar regularmente matriculado/a no curso de graduação de Geografia e não 

receber outro tipo de bolsa da CAPES, CNPq, da IES ou de quaisquer outras instituições de 



  
 

 

fomento à pesquisa (alunos/as que recebem bolsa de auxílio permanência podem concorrer a 

este edital).  O candidato deve estar atento às especificações do Programa como dedicar 20 

horas semanais ao programa. Para adequar às normativas do Manual, a partir deste Edital o 

PET/Geografia da UDESC, que exige dedicação integral do/a aluno/a bolsista no grupo e no 

curso de graduação mediante assinatura do Termo de Compromisso.  

 

2.4. Documentos necessários para a inscrição dos/as candidatos/as: 

a) Carta de Intenções em modelo ofício (anexo 1) manifestando as razões pelas quais 

gostaria de fazer parte do Programa de Educação Tutorial – PET Geografia. 

b) Ficha de inscrição preenchida. (anexo 02) 

c) Cópia da Carteira de Identidade e CPF. 

d) Atestado de matrícula. 

 

 

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. 

 

3.2. Os/as petianos/as não-bolsistas/voluntários/as devem cumprir com as mesmas 

responsabilidades e a mesma carga horária de 20 horas semanais de um bolsista regular do 

programa, de acordo com o Manual de Orientações Básicas PET/MEC/SESu. 

 

 

4. SELEÇÃO 

 

4.1. Cronograma de seleção:  

a) Homologação das inscrições: 07 de maio de 2016. 



  
 

 

b) Estágio de vivência: entre os dias 09 de maio e 13 de maio de 2016, com carga horária 

de 10 horas, acompanhado de um bolsista do Programa. 

c) Prova escrita: 17 de maio de 2016, às 10 horas. 

d) Entrevista com a banca: dia 20 de maio de 2016, às 9 horas.  

e) Divulgação da lista de classificação: 23 de maio de 2016 às 12 horas, na sala do 

PET/Geo (sala 308 da FAED/UDESC). 

 

4.2. Etapas da Seleção 

a) Prova Escrita, que consiste de perguntas e/ou uma redação com tema definido pela 

banca de seleção, apresentado apenas no dia da avaliação, que se realizará em uma 

das salas do Centro de Ciências Humanas e da Educação FAED – UDESC, Rua Madre 

Benvenuta 2007, Itacorubi (Florianópolis). No dia 17 de maio de 2016 as 10 horas. 

b) Estágio de vivência: compreende a participação e a integração dos candidatos com o 

cotidiano do PET Geografia. O estágio será entre os dias 09 e 13 de maio de 2016, 

devendo somar, no mínimo, 10 horas na semana. O/a candidato/a deverá estar 

presente na Reunião administrativa e de Pesquisa e Extensão, que ocorrem as 

segundas e quartas-feiras respectivamente, com inicio às 9 horas. As demais horas 

ficam a cargo do/a candidato. Os/as candidatos/as deverão: 

    1) Interagir e ajudar na organização das atividades e eventos do PET. 

    2) Participar das reuniões de pesquisa e extensão. 

c) Entrevista com a Banca: A entrevista dos candidatos será individual, com os membros 

da banca, e ocorrerá no dia 20 de maio de 2016 as 9 horas, na sala de Reuniões do PET 

Geografia. A ordem das entrevistas será definida pela banca; 

d) Farão parte do conjunto de notas: a carta de intenções, o estágio de vivência, a 

entrevista e a prova escrita.  

 

 

5. BANCA DE SELEÇÃO 

Profa Dra. Vera Lucia Nehls Dias (Tutora do PETGeo) - Presidente 

Profa Dra. Ana Maria Hoepers Preve - Convidada 

Profa Me. Larissa Corrêa Firmino – Convidada 

Profa  Me. Raphaela de Toledo Desiderio - Suplente 



  
 

 

Acadêmica e bolsista Júlia Bastos Barcelos - Membro 

Acadêmico e bolsista Marco Antonio Catuti - Membro 

Acadêmica e bolsista Thalita Reis Magalhães - Membro 

Acadêmico e bolsista Ian Monteiro de Assis - Suplente 

 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1. As notas de cada atividade desenvolvida pelo candidato serão atribuídas por cada membro 

da banca em uma escala de zero a dez. 

6.2. Os casos omissos deverão ser resolvidos pela banca de Seleção, não cabendo recurso por 

parte dos/as candidatos/as. 

6.3. A não realização de uma das atividades do processo seletivo não inviabiliza a continuidade 

do mesmo pelo candidato, nem gera a desclassificação do mesmo, no entanto, a nota 

atribuída a atividade será zero.  

6.4. O presente edital tem validade por seis meses, a partir da data de circulação. 

 

 

 

Florianópolis, 25 de abril de 2016. 

 

 

Jimena Furlani 

Diretora Geral em Exercício FAED/UDESC 



  
 

 

ANEXO 1: CARTA DE INTENÇÕES (Modelo de ofício) 

 

 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 

Centro de Ciências da Educação CCE/FAED 

PET Geografia UDESC 

 

De:  

Para: Membros da Banca de Seleção do PET Geografia 

 

Assunto: Carta de Intenções para Seleção de voluntários do PET Geografia da UDESC 

 

Florianópolis, ....... de ...................... de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Acadêmico 



  
 

 

ANEXO 2: FICHA DE INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição 

Nome: 

 

Fase: 

 

Data de ingresso na UDESC: 

 

Matrícula: 

 

RG: 

                               

Data de expedição do RG: 

    

Órgão de Expedição: 

 

CPF: 

 

Data de Nascimento: 

 

Local de nascimento: 

 

E-mail: 

 

Nome do Pai:  

 

Nome da Mãe: 

 

Endereço Residencial 

Cidade: 

Bairro: 

Rua: 

CEP: 

Telefone (residencial/celular): 

 

Você possui experiência e/ou aptidões em informática? Se sim, escreva quais: 

 

 

 

Você possui experiências em artes, edição de foto e vídeo? Escreva: 

 

 

 

Outras aptidões e competências: 

 

 

 

 

 


