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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE 

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 
TELEFONE: (48) 3721-2994 – E-MAIL: prograd@contato.ufsc.br 

EDITAL N. 3 / PET LETRAS 2023 
 ______________________________________________________________________ 

O presente edital refere-se à 2 bolsas de promoção de acessibilidade e 1 bolsa PIBE 
voltada à acessibilidade.

1. DO NÚMERO E VIGÊNCIA DAS BOLSAS DE ESTÁGIO NÃO

OBRIGATÓRIO PIBE 2023:

1.1 Serão disponibilizadas 3 vagas para promoção da acessibilidade estudantil: serão

destinadas 3 bolsas para estagiários atuarem diretamente junto a estudantes surdes do
PET Letras UFSC, para atividades de promoção da inclusão e acessibilidade, com

vigência a partir de 1º de março de 2023 até o dia 28 de fevereiro de 2024.

1.2 As bolsas para promoção da acessibilidade estudantil deverão prever reserva para

Ações Afirmativas prevista no Edital 16/PROGRAD/2022.
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2. DOS VALORES DE BOLSA E AUXÍLIO-TRANSPORTE:

2.1 O valor mensal da bolsa será de R$ 787,98 (setecentos e oitenta e sete reais e noventa 
e oito centavos), acrescido o valor do auxílio-transporte de R$220,00 (duzentos e vinte 
reais), sendo o pagamento de ambos proporcionais aos dias efetivamente estagiados 
(Instrução Normativa nº 213/2019).

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 Poderão se inscrever graduandos dos cursos de Letras que tenham proficiência 
comprovada em Libras ou que estejam ao menos na terceira fase do curso de Letras-
Libras.
3.2 As inscrições acontecerão entre 2 de março e 10 de março de 2023, meio dia. 3.3 
Para a inscrição, cada candidate deve enviar seu histórico escolar para o email do PET-
Letras -  pet.letras@contato.ufsc.br. No assunto, colocar: SELEÇÃO LIBRAS.

4. DA SELEÇÃO
A seleção será realizada em três etapas:

1) análise do currículo e do IAA (o IAA não pode ser menor do que 6);
2) entrevista em Libras;
3) interpretação de uma conversa em Libras.

A entrevista e a interpretação acontecerão presencialmente no dia 13 de março de
2023, na sala do PET, em horário a confirmar. A banca de seleção será composta:
pelos dois estudantes surdos do PET, pelo tutor do PET e por ao menos uma das
intérpretes que atuaram no PET em 2022.
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Homologação das inscrições
Até 10 de março, 18h

Entrevistas 13 de março, na sala do PET

Resultado dos pedidos de reconsideração Até 14 de março, às 18h

6. CONTATO: Quaisquer dúvidas sobre este edital devem ser encaminhadas

exclusivamente por correio eletrônico para pet.letras@contato.ufsc.br.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS: Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de
Seleção.

ATILIO BUTTURI JUNIOR 
Tutor do PET-Letras




