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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, retifica o presente edital: 

 

 

 

 

 

 

Onde se lê: 

5.2 No dia 21 DE SETEMBRO, ÀS 12 HORAS, o grupo PET Geografia da UDESC irá publicar em 

seu perfil no facebook (https://www.facebook.com/petgeo.udesc?fref=ts) a relação das 

primeiras pessoas contempladas e do número de vagas disponíveis para o próximo período de 

inscrições, que será preenchido pela ordem composta na lista de espera.  

 

5.3 Os acadêmicos contemplados pelo sorteio (21 de setembro de 2018, às 12 horas) que 

realizarem a entrega dos documentos e o pagamento da taxa até o prazo estipulado no item 6, 

terão sua participação confirmada. Caso algum desses não esteja apto por algum motivo, o 

próximo da lista será chamado e, assim, sucessivamente, até que todas as vagas sejam 

contempladas, desde que não ultrapassem o prazo final para o pagamento presente do item 6.  

 

5.4 A divulgação das listas de chamada ocorrerá nas seguintes datas:  

 Primeira lista: 21 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 12 HORAS;  

 Segunda lista: 28 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 20 HORAS;  

 Terceira lista: 03 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 20 HORAS 

 

 



  
 

 

Leia-se: 

5.2 No dia 21 DE SETEMBRO, ÀS 20 HORAS, o grupo PET Geografia da UDESC irá publicar 

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

primeiras pessoas contempladas e do número de vagas disponíveis para o próximo período 

de inscrições, que será preenchido pela ordem composta na lista de espera.  

 

5.3 Os acadêmicos contemplados pelo sorteio (21 de setembro de 2018, ÀS 20 HORAS) 

que realizarem a entrega dos documentos e o pagamento da taxa até o prazo estipulado no 

item 6, terão sua participação confirmada. Caso algum desses não esteja apto por algum 

motivo, o próximo da lista será chamado e, assim, sucessivamente, até que todas as vagas 

sejam contempladas, desde que não ultrapassem o prazo final para o pagamento presente 

do item 6.  

 

5.4 A divulgação das listas de chamada ocorrerá nas seguintes datas:  

 Primeira lista: 21 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 20 HORAS;  

 Segunda lista: 28 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 20 HORAS;  

 Terceira lista: 03 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 20 HORAS. 

 

 

Onde se lê: 

7.5 QUAISQUER GASTOS COM ALIMENTAÇÃO OU GASTOS ADICIONAIS SERÃO DE 

RESPONSABILIDADE DE CADA ACADÊMICO. 

 

Leia-se: 

7.5 QUAISQUER GASTOS NÃO ABRANGIDOS NO ITEM 6.1 SERÃO DE 

RESPONSABILIDADE DE CADA ACADÊMICO.  

 
Florianópolis, 14 de setembro de 2018. 

 

Julice Dias 

Diretora Geral FAED/UDESC 


