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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, torna público o presente 

edital: 

 
 

1. FINALIDADE 

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

Geografia a Cabo Polônio, no Uruguai, e à Estação Ecológica do Taim, em Rio Grande (RS), no 

mês de OUTUBRO DE 2018. 

  

2. INCENTIVO 

O projeto TRILHAS E TRILHOS é de autoria do grupo PET Geografia da UDESC, e busca 

incrementar o curso de Geografia da Universidade, levando alunos de diferentes fases a aulas 

práticas em campo. O projeto conta com apoio financeiro do departamento de Geografia da 

FAED para locação do ônibus e diárias do motorista. 

  

3. INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão realizadas entre 12 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 10 HORAS, ATÉ 21 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 19 HORAS. A documentação (item 3.3) 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/UDESC, das 10 ÀS 12 HORAS E 

DAS 14 ÀS 19 HORAS. 

3.2 Poderão se inscrever apenas os acadêmicos cujo atestado de matrícula, com o carimbo da 

Secretaria de Ensino de Graduação da FAED, especifique que o acadêmico frequenta entre a 

terceira e a sétima fases do curso de graduação de Geografia no momento da inscrição. 



  
 

 

3.3 No ato da inscrição, o acadêmico deverá entregar:  

 Cópia do documento de identidade;  

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

 Ficha de inscrição (Anexo 1). 

3.4 Para que a inscrição seja confirmada, o acadêmico deverá realizar o pagamento das 

despesas referentes à hospedagem, caminhão 4x4 para ida a Cabo Polônio e refeições. Os 

prazos a serem cumpridos e o valor do pagamento estão estipulados no item 6. Não serão 

aceitas inscrições sem a entrega de todos os documentos especificados no item 3.3. 

  

4. DAS VAGAS 

Serão destinadas aos acadêmicos que frequentam entre a terceira e a sétima fases do curso 

de graduação em Geografia da FAED/UDESC 39 (TRINTA E NOVE) VAGAS PARA O PROJETO. 

  

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1 O processo de seleção ocorrerá através de um amplo sorteio do qual será criada uma lista 

de chamada. Os 39 primeiros estudantes sorteados garantem sua vaga e o restante dos 

inscritos fará parte da lista de espera. 

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. 



  
 

 

6. DO PAGAMENTO 

6.1 Um PAGAMENTO DE R$ 220,00 (duzentos e vinte reais, que podem sofrer alterações) 

deverá ser realizado para as despesas referentes à hospedagem, caminhão 4x4 para ida a 

Cabo Polônio e alimentação coletiva. 

6.2 A realização do pagamento para confirmação da inscrição deverá ocorrer, conforme as 

listas de chamada, até as seguintes datas: 

 Primeira lista: 28 DE SETEMBRO DE 2018, ATÉ 19 HORAS; 

 Segunda lista: 03 DE OUTUBRO DE 2018, ATÉ 19 HORAS; 

 Terceira lista: 08 DE OUTUBRO DE 2018, ATÉ 19 HORAS. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 O projeto que proporcionará o objeto deste edital consiste na elaboração 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, trazendo o teórico para a vivência. Os acadêmicos, quando 

formados, terão maior facilidade para ensinar os conteúdos, já que terão saído da abstração, 

possibilitando maior significação daquele conteúdo, desta forma, voltando à comunidade o 

investimento neste projeto. 

7.2 Cabo Polônio fomenta-se inicialmente pelo bioma de vegetação costeira com suas demais 

características. Na região analisaremos a formação de dunas, relevos entre 10 e 60 metros, 

grande diversidade de sistemas naturais como, por exemplo, as colinas costeiras, dunas 

transversais formando um sistema de dunas móveis, e o afloramento de lençol freático, além 

da oportunidade única da observação de lobos e leões marinhos. É também notável a questão 

cultural do país vizinho, sua formação de povoado e curiosidades como a ausência de energia 

elétrica no local e como os habitantes fazem para viver no mesmo. Na volta, em Rio Grande 

(RS), na Estação Ecológica do Taim, verificaremos seus diversos ecossistemas, como praias 

lagunares e marítimas, lagoas, pântanos e campos. 

7.3 O campo ocorrerá nos dias 10, 11, 12, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2018, sendo a saída da 

reitoria da UDESC no DIA 10 (QUARTA-FEIRA) ÀS 22 HORAS, COM RETORNO PREVISTO PARA 

O DIA 14 (DOMINGO) ÀS 12 HORAS. 



  
 

 

7.4 O valor pago no ato da inscrição será destinado ao pagamento das despesas pessoais no 

Uruguai e no parque. EM CASO DE DESISTÊNCIA APÓS O ATO DO PAGAMENTO, NÃO HAVERÁ 

REEMBOLSO. 

7.5 QUAISQUER GASTOS COM ALIMENTAÇÃO OU GASTOS ADICIONAIS SERÃO DE 

RESPONSABILIDADE DE CADA ACADÊMICO. 

7.6 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. 

7.7 Os casos omissos deverão ser resolvidos pelos integrantes do grupo PET Geografia da 

UDESC. 

 

 

Florianópolis, 10 de setembro de 2018. 

 

Julice Dias 

Diretora Geral FAED/UDESC 


