
  
 

 

Direção Geral 

 

 

 
E D I T A L  D G / F A E D  N o 2 8 / 2 0 1 7  

 

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: 

 

 

 

 

1. FINALIDADE  

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

Curso de Geografia ao Parque Nacional do Itatiaia (PNI), no mês de setembro de 2017.  

 

2. INCENTIVO 

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

busca incrementar o curso de Geografia levando alunos de diferentes fases à aulas práticas em 

campo. O projeto conta com apoio institucional da UDESC para locação do ônibus e da verba 

de custeio do Programa de Educação Tutorial PET Geografia para diárias de professores e 

motoristas. 

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão realizadas entre os dias 28 de agosto a partir das 14h (quatorze 

horas) e 4 de setembro até as 12 horas. A documentação (item 3.4) deverá ser entregue a um 

integrante discente 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 09 às 12 

horas e das 14 às 20 horas.  

3.2 As inscrições ocorrerão entre os dias 29 DE AGOSTO E 4 DE SETEMBRO. 

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 da FAED/UDESC. 

3.4 No ato da inscrição o acadêmico deverá entregar:  

      I. Cópia do documento de identidade;  

      II. Atestado de matrícula com o carimbo da Secretaria de Ensino de Graduação;  

      III. 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 a alimentação no parque. Não serão aceitas inscrições 

sem a entrega de todos os documentos especificados no item 3.4. O pagamento deverá ser 

feito após a divulgação dos nomes sorteados, até o dia 11 de setembro às 12h. No caso de não 

pagamento ou desistência do selecionado até a data referida, a vaga será destinada aos 

acadêmicos da lista de espera, estes deverão pagar a taxa até o dia 13 de setembro para que 

a lista de visitantes possa ser entregue ao parque.  

 

4. DAS VAGAS  

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

Licenciatura) da FAED/UDESC 20 (vinte) vagas para o projeto.  

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1 É critério de seleção a entrega de todos os documentos descritos no item 3.4.  

5.2 A seleção será feita a partir de sorteio online. O resultado será divulgado no dia 4 

de setembro às 20h, no perfil de Facebook do PETGeo UDESC 

(https://www.facebook.com/petgeoudesc). 

5.3 Os acadêmicos contemplados no sorteio realizado no dia 04 de setembro que 

realizarem o pagamento da taxa, dentro do prazo estipulado no item 3.5, terão sua 

participação confirmada. Será feito outro sorteio para uma lista de espera com os demais 

acadêmicos, que serão contatados em caso de desistência de algum dos selecionados.  

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 O projeto que proporcionará o objeto deste edital, consiste de uma saída de campo 

com alunos do curso de graduação em Geografia, 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 elementos dos estudos teóricos para a vivência do estudante.  

6.2 O Parque Nacional do Itatiaia foi o primeiro Parque Nacional do Brasil, criado em 

junho de 1937. Situado na Serra da Mantiqueira, o Parque Nacional abrange os municípios de 

Itatiaia e Resende no Estado do Rio de Janeiro e Bocaina de Minas e Itamonte no Estado de 

Minas Gerais onde fica, aproximadamente, 60% de seu território. A Unidade está localizada 

entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, próximo à Rodovia Presidente Dutra, tendo 

como pólo econômico mais próximo a cidade de Resende. Apresenta um relevo caracterizado 

por montanhas e elevações rochosas, com altitude variando de 600 a 2.791 m, no seu ponto 

culminante, o Pico das Agulhas Negras. 

Na região do Planalto do Itatiaia, também conhecida como Parte Alta, encontram-se os 

campos de altitude e os vales suspensos onde nascem vários rios. A área do Parque abrange 

https://www.facebook.com/petgeoudesc


  
 

 

nascentes de 12 importantes bacias hidrográficas regionais, que drenam para duas bacias 

principais: a do rio Grande, afluente do rio Paraná, e a do rio Paraíba do Sul, o mais 

importante do Rio de Janeiro. 

A parte baixa caracteriza-se principalmente por sua vegetação exuberante e generosos 

cursos d'água, com diversas áreas apropriadas para banho. Tem fácil acesso a partir da Via 

Dutra e recebe o maior fluxo de turistas do Parque, concentrando a maior parte da estrutura 

de visitação, com destaque para o Centro de Visitantes, revitalizado para os 70 anos do 

parque. 

  

6.3 O campo ocorrerá nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de setembro de 2017, sendo à saída 

da reitoria da UDESC no dia 13 (quarta-feira) às 17h00m, com retorno previsto para o dia 17 

(domingo) às 12h00m. 

6.4 O valor pago no ato da inscrição será destinado a alimentação dos acadêmicos e 

professores durante a saída de campo. Por logística e melhor proveito do tempo as 

alimentações como café da manhã e jantar serão realizadas nos alojamentos (que contam com 

cozinha) e os almoços durante as trilhas. Em caso de desistência após o ato do pagamento, 

não haverá reembolso. 

6.5 Quaisquer gastos adicionais serão de responsabilidade de cada acadêmico. 

6.6 Uma lista com todos os equipamentos recomendados pela coordenação do Parque 

Nacional do Itatiaia será entregue por um membro do grupo PET no ato da inscrição. 

6.7 Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas com o grupo PET na sala 308 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, 29 de agosto de 2017. 

 

Julice Dias 

Diretora Geral FAED/UDESC 

 

 



  
 

 

ANEXO 1 

 

 FICHA DE INSCRIÇÃO TRILHOS E TRILHAS — PNI 

 13 a 17 de setembro de 2017 

 

 

 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 

 Restrições alimentícias: ......................................................................................

 .......................................................................................................................... 

 

DOCUMENTOS 

 

 Atestado de Matrícula:          (     ) Entregue          (     ) Pendente 

 Valor da Inscrição:                (     ) Entregue          (     ) Pendente 

 Candidato Selecionado:         (     ) Sim                  (     ) Não 

 

 


