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RETIFICAÇÃO No 02 ao EDITAL DG/FAED No 016/2015 

 

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 016/2015, que trata da seleção de alunos 

especiais para o Programa de Pós-Graduação em História 

(PPGH) FAED/UDESC, conforme segue: 

 

Onde se lê: 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO DOS/AS CANDIDATOS/AS A ALUNOS/AS ESPECIAIS 

A seleção dos/as candidatos/as a alunos/as especiais será realizada pelo/a docente titular da 

disciplina até 03 de agosto de 2015. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em História, não cabendo recurso à decisão do Colegiado por 

parte dos candidatos. 

 

5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado da seleção será divulgado em 04 de agosto de 2015, na página de abertura do sítio 

eletrônico do Programa de Pós-Graduação em História (<www.ppgh.udesc.br>), até 18h, e 

deverá ser homologado pelo Colegiado de Pós-Graduação do PPGH, conforme prevê o 

Regimento Geral da Pós-Graduação da UDESC. 

 

6. MATRÍCULA 

A matrícula dos/as candidatos/as selecionados/as deverá ser efetuada entre 05 e 07 de agosto 

de 2015, na Secretaria de Pós-Graduação da FAED, das 14h às 18h, com a entrega de cópia dos 

seguintes documentos: 
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 Diploma de graduação ou de atestado de conclusão de curso de graduação; 

 RG e CPF; 

 Para os candidatos selecionados, comprovante de quitação de obrigações militares; 

 Para as candidatas selecionadas, atestado de vacina contra rubéola (ou tríplice), 

conforme a Lei Estadual no 10.196/96 (Art. 2o, parágrafo único). 

O não atendimento das exigências, dos prazos e dos horários acima indicados impedirá a 

efetivação da matrícula pelo/a candidato/a selecionado/a. 

 

LEIA-SE: 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO DOS/AS CANDIDATOS/AS A ALUNOS/AS ESPECIAIS 

A seleção dos/as candidatos/as a alunos/as especiais será realizada pelo/a docente titular da 

disciplina até 17 de agosto de 2015. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em História, não cabendo recurso à decisão do Colegiado por 

parte dos candidatos. 

 

 5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado da seleção será divulgado em 17 de agosto de 2015, na página de abertura do sítio 

eletrônico do Programa de Pós-Graduação em História (<www.ppgh.udesc.br>), até 18h, e 

deverá ser homologado pelo Colegiado de Pós-Graduação do PPGH, conforme prevê o 

Regimento Geral da Pós-Graduação da UDESC. 

 

 6. MATRÍCULA 

A matrícula dos/as candidatos/as selecionados/as deverá ser efetuada até 19 de agosto de 2015, 

na Secretaria de Pós-Graduação da FAED, das 14h às 18h, com a entrega de cópia dos seguintes 

documentos: 
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 Diploma de graduação ou de atestado de conclusão de curso de graduação; 

 RG e CPF; 

 Para os candidatos selecionados, comprovante de quitação de obrigações militares; 

 Para as candidatas selecionadas, atestado de vacina contra rubéola (ou tríplice), 

conforme a Lei Estadual no 10.196/96 (Art. 2o, parágrafo único). 

O não atendimento das exigências, dos prazos e dos horários acima indicados impedirá a 

efetivação da matrícula pelo/a candidato/a selecionado/a. 

 

 

Florianópolis, 13 de agosto de 2015. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Emerson César de Campos 

Diretor Geral 

FAED / UDESC 


