RETIFICAÇÃO Nº 1 - EDITAL DG/FAED Nº 29/2021
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 Resoluções nº 044/07 e 57/20 —
CONSUNI:

RESOLVE,
RETIFICAR o EDITAL DG/FAED N° 29/2021, nos itens abaixo relacionados, passando a
vigorar com a seguinte redação:

Onde se lê:
3.2. A Comissão de Seleção será composta por docentes do Programa credenciados nos
respectivos cursos, sendo um representante e um suplente de cada linha de pesquisa,
além do coordenador, que ocupará a função de presidente.
Leia-se:
3.2. A Comissão de Seleção será composta por docentes do Programa credenciados nos
respectivos cursos, sendo dois representantes e um suplente de cada linha de
pesquisa, além do coordenador, que ocupará a função de presidente.

Florianópolis, 07 de março de 2022.

[assinatura digital]
Prof. Dr. Celso João Carminati
Diretor Geral do Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC
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