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RETIFICAÇÃO Nº 01 ao 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 CONSUNI, 
torna público que nesta data foi retificado o Edital 
DG/FAED Nº 017/2014, que trata da seleção para 
bolsista discente ao Programa de Educação Tutorial 
– PET do Curso de Geografia FAED/UDESC, 
conforme segue: 

 
. 

 
1. Item 3. Das vagas, subitem 3.1, retifica-se o número de vagas disponíveis; ficando 
este subitem com a seguinte redação: 
 
3.1. Serão classificados/as os/as candidatos/as que obtiverem média igual ou superior 
a 7,0 (sete) no processo de seleção. O primeiro/a candidato/a será incluso/a no 
programa como bolsista a partir do dia 01 de setembro de 2014. Os/as 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. 
 
 
2. Item 4. Seleção, subitem 4.2, retifica-se a data da entrevista com a banca (c) que 
ocorrerá no dia 08 de setembro de 2014, com a seguinte redação:  
 
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 – UDESC, Rua Madre Benvenuta 2007, Itacorubi (Florianópolis). No dia 
01 de setembro de 2014, às 09 horas (com tolerância por 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 será 
entre os dias 25 de agosto a 05 de setembro de 2014, devendo somar, no 
mínimo, 10 horas. O/a candidato/a 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 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 no dia 08 de setembro de 2014, às 09h, na sala 
de 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 
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 d.2) Prova escrita 
 d.3) Entrevista com a banca 
 d.4) Avaliação durante estágio de vivência. 
 

 
 

Florianópolis, 11 de Agosto de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Emerson César de Campos 
Diretor Geral 


