
Errata - Edital Nº 0001/NEAMB/2023 para Seleção de Bolsistas

O professor Nei Kavaguichi Leite e gestores do Núcleo de Educação Ambiental da
UFSC, no uso de suas atribuições, conforme disposto no EDITAL Nº 4/2022/PROEX
(PROBOLSAS 2023) tornam pública a presente retificação do Edital Nº
0001/NEAMB/2023 para seleção de alunos de graduação que irão desenvolver atividades
de extensão no âmbito do Projeto Mãos à horta - 2023 - Ano 5.

Onde se lê:
6. DA SELEÇÃO e DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1. A seleção será realizada, pelo professor responsável e pelos gestores do Núcleo de

Educação Ambiental da UFSC, na plataforma Google Meet, com link disponibilizado com
antecedência, nos seguintes dias e horários: 23 e 24 de fevereiro de 2023 das 9:00 as 12:00
e 14:00 às 17:00.

6.2. A seleção dar-se-á mediante avaliação oral, que será realizada para aferir:
a) os conhecimentos gerais do(a) candidato(a) sobre a temática do projeto de extensão;
b) as potencialidades do(a) candidato(a) para o desenvolvimento das atividades de

extensão; e
c) a história acadêmica do(a) candidato(a), comprovada mediante currículo (item

4.1.IV), e sua disponibilidade de tempo para a dedicação às atividades de extensão.
§ 1º Os candidatos terão sua entrevista avaliada com uma nota variável entre zero e dez.
§ 2º As entrevistas deverão ocorrer em ordem alfabética da lista geral de inscrições

deferidas.
§ 3º A entrevista será pública, vedada a audiência dos demais candidatos participantes

do processo seletivo.

Passa-se a ler:
6.1. A seleção será realizada pelo professor responsável e pelos membros do projeto

Mãos à horta do Núcleo de Educação Ambiental da UFSC.
6.2. A classificação e seleção dar-se-á mediante análise do cumprimento dos

pré-requisitos e do currículo do candidato, onde espera-se aferir:
a) experiências gerais do(a) candidato(a) sobre a temática do projeto de extensão;
b) as potencialidades do(a) candidato(a) para o desenvolvimento das atividades de

extensão; e
c) a história acadêmica do(a) candidato(a), comprovada mediante currículo (item

4.1.IV), e sua disponibilidade de tempo para a dedicação às atividades de extensão.

Núcleo de Educação Ambiental do CTC
nucleoneamb.paginas.ufsc.br/ // gestorneamb@gmail.com // +55 (48) 3721-7746
Centro Tecnológico da UFSC - Campus Universitário – Trindade - CEP: 88040-900
Florianópolis - Santa Catarina - Brasil 1

https://nucleoneamb.paginas.ufsc.br/
mailto:gestorneamb@gmail.com


Florianópolis, 17 de fevereiro de 2023.

Professora Nei Kavaguichi Leite
(Original firmado)
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