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R E T I F I C A Ç Ã O  N o 1  |  E D I T A L  D G / F A E D  N o 0 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, e considerando o 

disposto na Resolução 013/2014 — CONSEPE, e nas 

normas do PPGPLAN/UDESC, retifica o presente edital: 

 

 

 

 
Onde se lê: 

 

1. DA FINALIDADE 

1.1. Para a turma 2017 serão disponibilizadas até 10 (dez) vagas assim distribuídas: 

1.1.1. Professora Carmen Suzana Tornquist (carmentornquist@hotmail.com, 01 (uma) vaga.  

1.1.2. Professor Francisco Henrique de Oliveira (chico.udesc@gmail.com), 02 (duas) vagas. 

1.1.3. Professora Gláucia de Oliveira Assis (galssis@gmail.com), 01 (uma) vaga. 

1.1.4. Professora Isa de Oliveira Rocha (isa.rocha2007@gmail.com), 01 (uma) vaga. 

1.1.5. Professor Mário Jorge Cardoso Coelho Freitas (pmariofreitas@gmail.com), 02 (duas) 

vagas. 

1.1.6. Professor Pedro Martins (weltermartins@yahoo.com.br), 02 (duas) vagas. 

1.1.7. Professora Vera Lucia Nehls Dias (veraludias@gmail.com), 01 (uma) vaga. 

 

1.2. Em caso de não preenchimento da vaga destinada a um professor ela poderá ser 

remanejada para outro professor com candidatos selecionáveis, dentro da mesma linha de 

pesquisa, a critério do professor e da Comissão de Seleção. 

1.3. Os professores emitirão comprovante de aceite de orientação para todos os candidatos 

que se enquadrarem no seu perfil de pesquisa. 

1.3.1. Os comprovantes serão fornecidos/confirmados pelo/a orientador/a e encaminhados em 

modelo próprio aos candidatos pela Secretaria do Programa. 

1.4. É facultado aos candidatos/as solicitar e apresentar no ato da inscrição até dois 

comprovantes de aceite de orientação fornecidos pelos professores do Programa. 
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Onde se lê: 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. Estarão abertas, de 12 de abril a 09 de junho de 2017, as inscrições para o processo 

seletivo do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e 

Desenvolvimento Socioambiental — PPGPLAN, com a oferta de até 10 (dez) vagas. 

4.2. As inscrições serão realizadas da seguinte forma: 

a) Em primeiro lugar, os candidatos deverão solicitar uma declaração de aceite de orientação 

aos professores mediante o envio de proposta de pesquisa redigida de maneira sucinta em, no 

máximo, duas páginas informando também o link para o seu currículo na Plataforma Lattes. 

a.1. Os professores deverão ser contatados por seus endereços eletrônicos listados no item 

1.1. após consulta aos respectivos currículos na Plataforma Lattes nos seguintes endereços: 

mailto:carmentornquist@hotmail.com
mailto:chico.udesc@gmail.com
mailto:galssis@gmail.com
mailto:isa.rocha2007@gmail.com
mailto:weltermartins@yahoo.com.br
mailto:veraludias@gmail.com


  
 

 

 Carmen Suzana Tornquist: http://lattes.cnpq.br/2486480802935227 

 Francisco Henrique de Oliveira: http://lattes.cnpq.br/3660344606587105 

 Gláucia de Oliveira Assis: http://lattes.cnpq.br/4753020984250324 

 Isa de Oliveira Rocha: http://lattes.cnpq.br/1496052603726931 

 Mário Jorge Cardoso Coelho Freitas: http://lattes.cnpq.br/5192401642074209 

 Pedro Martins: http://lattes.cnpq.br/4930587107491011 

 Vera Lucia Nehls Dias: http://lattes.cnpq.br/6336819661393437 
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Florianópolis, 21 de junho de 2017. 

 

Julice Dias 

Diretora Geral FAED/UDESC 
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