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EDITAL DG / FAED 
 

O Diretor
Educação 
Santa Catarina 
estatutárias e regimentais definidas no Decreto Nº 
4184 de 06/04/06 e Resoluç
baixa o presente 

 

 
1. FINALIDADE 
Abrir as inscrições e estabelecer as condições de 
discente ao Programa de Educação Tutorial 
ingresso como bolsista no dia 
 
 
2. INSCRIÇÕES 
 
2.1. As inscrições serão realizadas de
até às 10 horas da manhã
íntegra a um/a petiano/a que estará presente na sala do PET Geografia UDESC, 
localizada no terceiro andar do Centro de Ciências Humanas e da Educação, nas 
salas 66 ou 68. A entrega poderá ser feita nos períodos matutino, vespertino e noturno 
seguindo os respectivos horários: 09
aceitas inscrições faltando algum documento solicitado neste edital.
 
2.2. Poderão inscrever-se para a seleção de bolsista discente ao Programa de 
Educação Tutorial – PET/Geografia, aqueles/as alunos/as do 
em Geografia que estejam cursando, no 
quinta fase, especificadas no atestado de matrícula com o carimbo da Secretaria de 
Ensino de Graduação da FAED. 
 
2.3. Como requisitos e procedimentos 
Tutorial – PET/Geografia constantes no Manual de Orientações Básicas do 
PET/MEC/SESu, o/a aluno/a candidato/a deve estar regularmente matriculado/a no 
curso de graduação de Geografia
da IES ou de quaisquer outras instituições de fomento à pesquisa. O candidato deve 
estar atento às especificações do Programa como dedicar, no mínimo, 20 horas 
semanais ao programa. Para adequar às normativa
PET/Geografia da UDESC, que exige dedicação integral do/a aluno/a bolsista no 
grupo e no curso de graduação mediante assinatura do Termo de Compromisso. 
 
2.4. Documentos necessários para a inscrição dos (as) candidatos

a) Carta de Intenções em modelo ofício (anexo 1) manifestando as razões pelas 
quais gostaria de fazer parte do Programa de Educação Tutorial 
PET/Geografia. O documento deve ser baseado no Manual de Orientações 
Básicas do Programa de Educação Tutor
MEC/SESU, disponível em http://portal.mec.gov.br/pet.

b) Ficha de inscrição preenchida
c) Cópia da Carteira de Identidade;
d) Atestado de matrícula.
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EDITAL DG / FAED Nº 017 /2014 

 
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 
baixa o presente edital: 

Abrir as inscrições e estabelecer as condições de seleção para bolsista 
discente ao Programa de Educação Tutorial – PET do Curso de Geografia, para 

dia 08 de Setembro de 2014. 

As inscrições serão realizadas de 11 de agosto de 2014 a 18 de agosto
da manhã. A documentação (item 2.4) deverá ser entregue

/a que estará presente na sala do PET Geografia UDESC, 
localizada no terceiro andar do Centro de Ciências Humanas e da Educação, nas 

. A entrega poderá ser feita nos períodos matutino, vespertino e noturno 
seguindo os respectivos horários: 09h – 12h; 13h – 18h; 18h – 22h. 
aceitas inscrições faltando algum documento solicitado neste edital.

se para a seleção de bolsista discente ao Programa de 
PET/Geografia, aqueles/as alunos/as do Curso de Graduação 

que estejam cursando, no segundo semestre de 2014, da primeira a 
, especificadas no atestado de matrícula com o carimbo da Secretaria de 

Ensino de Graduação da FAED.  

procedimentos para entrada no Programa de Educação 
PET/Geografia constantes no Manual de Orientações Básicas do 

PET/MEC/SESu, o/a aluno/a candidato/a deve estar regularmente matriculado/a no 
Geografia e não receber outro tipo de bolsa da CAPES, CNPq, 

da IES ou de quaisquer outras instituições de fomento à pesquisa. O candidato deve 
estar atento às especificações do Programa como dedicar, no mínimo, 20 horas 
semanais ao programa. Para adequar às normativas do Manual, a partir deste Edital o 
PET/Geografia da UDESC, que exige dedicação integral do/a aluno/a bolsista no 
grupo e no curso de graduação mediante assinatura do Termo de Compromisso. 

Documentos necessários para a inscrição dos (as) candidatos (as): 
a) Carta de Intenções em modelo ofício (anexo 1) manifestando as razões pelas 

quais gostaria de fazer parte do Programa de Educação Tutorial 
PET/Geografia. O documento deve ser baseado no Manual de Orientações 
Básicas do Programa de Educação Tutorial do Ministério da Educação 
MEC/SESU, disponível em http://portal.mec.gov.br/pet. 

) Ficha de inscrição preenchida (anexo 02); 
Cópia da Carteira de Identidade; 
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Geral do Centro de Ciências Humanas e da 
FAED, da Universidade do Estado de 

UDESC, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais definidas no Decreto Nº 

ão nº 044/07 – CONSUNI 

. 

seleção para bolsista e voluntário 
PET do Curso de Geografia, para 

agosto de 2014 
.4) deverá ser entregue na 

/a que estará presente na sala do PET Geografia UDESC, 
localizada no terceiro andar do Centro de Ciências Humanas e da Educação, nas 

. A entrega poderá ser feita nos períodos matutino, vespertino e noturno 
22h. Não serão 

 

se para a seleção de bolsista discente ao Programa de 
Curso de Graduação 

da primeira a 
, especificadas no atestado de matrícula com o carimbo da Secretaria de 

rada no Programa de Educação 
PET/Geografia constantes no Manual de Orientações Básicas do 

PET/MEC/SESu, o/a aluno/a candidato/a deve estar regularmente matriculado/a no 
não receber outro tipo de bolsa da CAPES, CNPq, 

da IES ou de quaisquer outras instituições de fomento à pesquisa. O candidato deve 
estar atento às especificações do Programa como dedicar, no mínimo, 20 horas 

s do Manual, a partir deste Edital o 
PET/Geografia da UDESC, que exige dedicação integral do/a aluno/a bolsista no 
grupo e no curso de graduação mediante assinatura do Termo de Compromisso.  

a) Carta de Intenções em modelo ofício (anexo 1) manifestando as razões pelas 
quais gostaria de fazer parte do Programa de Educação Tutorial – 
PET/Geografia. O documento deve ser baseado no Manual de Orientações 

ial do Ministério da Educação – 
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3. DAS VAGAS 
 
3.1. Serão classificados/as os/as candidatos/as que obtiverem média igual ou superior 
a 7,0 (sete) no processo de seleção. Os/as primeiros/as dois colocados/as serão 
inclusos no programa como bolsistas a partir do dia 
demais poderão permanecer no grupo como bolsistas voluntários (limite de até seis 
voluntários) e ingressarão de imediato como bolsistas no momento em que se 
disponibilizar uma nova vaga.
3.2. Os/as petianos/as não-bolsistas/voluntários
responsabilidades e a mesma carga horária de 20 horas semanais de um bolsista 
regular do programa, de acordo com o Manual de Orientações Básicas 
PET/MEC/SESU. 
 
 
4. SELEÇÃO 
 
4.1. Cronograma de seleção:

a) Homologação das inscrições: 
b) Estágio de vivência entre os dias

com carga horária de 
Programa. 

c) Prova escrita: 01 de setembro
f) Entrevista com a banca: dia
g) Divulgação da lista de classificação

 
4.2. Etapas da Seleção 
a) Prova Escrita, que consiste de perguntas sobre o Manual de Orientações Básicas 
do Programa de Educação Tutorial (Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pet) e/ou 
uma redação com tema definido pela banca de seleção, apresentado apenas no dia 
da elaboração da avaliação, que se realizará em uma das salas do Centro de Ciências 
Humanas e da Educação FAED 
(Florianópolis). No dia 01 de 
atraso de 10 (dez) minutos). 
b) Estágio de vivência: o Estágio de Vivência compreende a participação e a 
integração dos candidatos com o cotidiano do PET Geografia. O estágio 
dias 25 de agosto a 05 de setembro
O/a candidato/a deverá estar presente em pelo menos uma Reunião Administrativa ou 
de Pesquisa e Extensão que ocorrem as segundas e sextas
com inicio às 09 horas. As demais horas ficam a cargo do/a candidato. Os/as 
candidatos/as deverão: 
    b.1) Interagir e ajudar na organização das atividades e eventos do PET;
    b.2) Participar das reuniões de pesquisa e extensão.
c) Entrevista com a Banca: A entrevista dos candidatos será individual com os 
membros da banca, e ocorrerá
Reuniões do PET Geografia ou em uma das salas disponíveis da FAED, mediante 
aviso prévio. A ordem da entrevista será definida pela banca;
d) Fará parte do conjunto de notas:
     d.1) A carta de intenções 
 d.2) Prova escrita 
 d.3) Entrevista com a banca
 d.4) Avaliação durante estágio de vivência.
 
 

NIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
IÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO – FAED

DIREÇÃO GERAL – DG 

Serão classificados/as os/as candidatos/as que obtiverem média igual ou superior 
a 7,0 (sete) no processo de seleção. Os/as primeiros/as dois colocados/as serão 
inclusos no programa como bolsistas a partir do dia 01 de setembro de 2014. Os/as 

o permanecer no grupo como bolsistas voluntários (limite de até seis 
voluntários) e ingressarão de imediato como bolsistas no momento em que se 
disponibilizar uma nova vaga. 

bolsistas/voluntários/as devem cumprir com as mesmas 
sponsabilidades e a mesma carga horária de 20 horas semanais de um bolsista 

regular do programa, de acordo com o Manual de Orientações Básicas 

Cronograma de seleção:  
) Homologação das inscrições: 18 de agosto de 2014, às 18 horas. 

entre os dias 25 de agosto a 05 de setembro
com carga horária de 10 horas semanais, acompanhado de um bolsista do 

01 de setembro de 2014, às 09 horas. 
) Entrevista com a banca: dia 08 de setembro de 2014, às 09 horas.

Divulgação da lista de classificação: 08 de setembro de 2014, até 

a) Prova Escrita, que consiste de perguntas sobre o Manual de Orientações Básicas 
do Programa de Educação Tutorial (Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pet) e/ou 
uma redação com tema definido pela banca de seleção, apresentado apenas no dia 

ão da avaliação, que se realizará em uma das salas do Centro de Ciências 
Humanas e da Educação FAED – UDESC, Rua Madre Benvenuta 2007, Itacorubi 

de setembro de 2014, às 09 horas. (com tolerância por 

b) Estágio de vivência: o Estágio de Vivência compreende a participação e a 
integração dos candidatos com o cotidiano do PET Geografia. O estágio será 

setembro de 2014, devendo somar, no mínimo, 10 horas.
deverá estar presente em pelo menos uma Reunião Administrativa ou 

de Pesquisa e Extensão que ocorrem as segundas e sextas-feiras respectivamente, 
com inicio às 09 horas. As demais horas ficam a cargo do/a candidato. Os/as 

teragir e ajudar na organização das atividades e eventos do PET;
b.2) Participar das reuniões de pesquisa e extensão. 

c) Entrevista com a Banca: A entrevista dos candidatos será individual com os 
membros da banca, e ocorrerá no dia 04 de abril de 2014, às 09 horas
Reuniões do PET Geografia ou em uma das salas disponíveis da FAED, mediante 
aviso prévio. A ordem da entrevista será definida pela banca; 
d) Fará parte do conjunto de notas: 

Entrevista com a banca 
d.4) Avaliação durante estágio de vivência. 

UDESC 
FAED 

Serão classificados/as os/as candidatos/as que obtiverem média igual ou superior 
a 7,0 (sete) no processo de seleção. Os/as primeiros/as dois colocados/as serão 

de 2014. Os/as 
o permanecer no grupo como bolsistas voluntários (limite de até seis 

voluntários) e ingressarão de imediato como bolsistas no momento em que se 

devem cumprir com as mesmas 
sponsabilidades e a mesma carga horária de 20 horas semanais de um bolsista 

regular do programa, de acordo com o Manual de Orientações Básicas 

 
setembro de 2014, 

, acompanhado de um bolsista do 

. 
, até as 18 horas. 

a) Prova Escrita, que consiste de perguntas sobre o Manual de Orientações Básicas 
do Programa de Educação Tutorial (Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pet) e/ou 
uma redação com tema definido pela banca de seleção, apresentado apenas no dia 

ão da avaliação, que se realizará em uma das salas do Centro de Ciências 
UDESC, Rua Madre Benvenuta 2007, Itacorubi 

às 09 horas. (com tolerância por 

b) Estágio de vivência: o Estágio de Vivência compreende a participação e a 
será entre os 

de 2014, devendo somar, no mínimo, 10 horas. 
deverá estar presente em pelo menos uma Reunião Administrativa ou 

feiras respectivamente, 
com inicio às 09 horas. As demais horas ficam a cargo do/a candidato. Os/as 

teragir e ajudar na organização das atividades e eventos do PET; 

c) Entrevista com a Banca: A entrevista dos candidatos será individual com os 
às 09 horas, na sala de 

Reuniões do PET Geografia ou em uma das salas disponíveis da FAED, mediante 
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5. BANCA DE SELEÇÃO 
 
Profa.  Dra Vera Lucia Nehls Dias 
Prof. Dr. Maurício Aurélio dos Santos 
Prof. Me. Gabriel Bertimes Di Bernadi
Prof. Dr. Thobias Leôncio Rotta Furlanetti
Acadêmico e bolsista Filipe Aderbal da Silva
Acadêmico e bolsista Francine Sagas Florindo 
Acadêmico e bolsista Gabriel Luiz de Miranda
Acadêmico e bolsista Lucas Coelho Gonzaga 
Acadêmico e bolsista Angel Albano 
 
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1. As notas de cada atividade desenvolvida pelo candidato serão atribuídas por cada 

membro da banca em uma escala de zero a dez.
6.2. Os casos omissos deverão ser resolvidos pela banca de Seleção, nã

recurso por parte dos(as) candidatos
6.3. A não realização de uma das atividades do processo seletivo não inviabiliza a 

continuidade do mesmo pelo candidato, nem gera a descla
a nota atribuída será zero. 

6.4. O presente edital tem validade por 
 
 

Florianópolis, 11 de Julho de 201

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Emerson César Campos
Diretor Geral  
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Vera Lucia Nehls Dias – Tutora do PET, Membro - Presidente.
Maurício Aurélio dos Santos – Membro 

Prof. Me. Gabriel Bertimes Di Bernadi Lopes - Membro 
Thobias Leôncio Rotta Furlanetti - Suplente 

Filipe Aderbal da Silva – Membro 
Francine Sagas Florindo – Membro 
Gabriel Luiz de Miranda – Membro 
Lucas Coelho Gonzaga – Membro 
Angel Albano – Suplente 

As notas de cada atividade desenvolvida pelo candidato serão atribuídas por cada 
membro da banca em uma escala de zero a dez. 

Os casos omissos deverão ser resolvidos pela banca de Seleção, nã
recurso por parte dos(as) candidatos(as). 

A não realização de uma das atividades do processo seletivo não inviabiliza a 
continuidade do mesmo pelo candidato, nem gera a desclassificação do mesmo, 
a nota atribuída será zero.  

O presente edital tem validade por seis meses, a partir da data de circulação.

de 2014. 

Prof. Dr. Emerson César Campos 
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Presidente. 

As notas de cada atividade desenvolvida pelo candidato serão atribuídas por cada 

Os casos omissos deverão ser resolvidos pela banca de Seleção, não cabendo 

A não realização de uma das atividades do processo seletivo não inviabiliza a 
ssificação do mesmo, 

, a partir da data de circulação. 


