
Universidade do Estado de Santa Catarina — UDESC 

Centro de Ciências Humanas e da Educação — FAED 

Direção Geral — DG 

 

 

Avenida Madre Benvenuta, 2007 | Itacorubi | Florianópolis | SC | CEP 88035-001 

 Telefone (48) 3321-8500 | www.faed.udesc.br 

 

RETIFICAÇÃO No 01 ao EDITAL DG/FAED No 022/2015 

 

 

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 No 4184 de 06/04/06 

e Resolução no 044/07 CONSUNI, torna público que 

nesta data foi retificado o Edital DG/FAED No 022/2015, 

que trata da seleção de servidores para vagas 

remanescentes no Programa de Doutoramento em 

Ciências da Educação do Instituto de Educação da 

Universidade do Minho, conforme segue: 

 

 

Considerando a alteração da data de publicação do Resultado do Edital para o dia 30 

de setembro de 2015, faz-se necessário a seguinte retificação com relação aos prazos de 

recursos e resultado final. 

 

Onde se lê: 

5. DO PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO (4o e 5o parágrafos) 

O/a candidato/a que não tiver seu projeto de tese pré-selecionado poderá entrar  

com recurso encaminhado à Comissão de Seleção até as 18 horas do dia 29 de 

Setembro de 2015. 

A lista definitiva dos projetos de tese pré-selecionados para provável ingresso na turma 

2015 do Programa de doutoramento será divulgada no site da Reitoria até o dia 01 de 

Outubro de 2015. 
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Leia-se: 

O/a candidato/a que não tiver seu projeto de tese pré-selecionado poderá entrar  

com recurso encaminhado à Comissão de Seleção até as 18 horas do dia 07 de  

outubro de 2015. 

A lista definitiva dos projetos de tese pré-selecionados para provável ingresso na turma 

2015 do Programa de doutoramento será divulgada no site da FAED até o dia 17 de 

Outubro de 2015. 

 

 

Florianópolis, 30 de setembro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Emerson César de Campos 

Diretor Geral 

FAED / UDESC 


