ERRATA DO EDITAL PROEN/PET/BIOLOGIA/FURB Nº01/2021.

Em razão do período de quarentena e a possibilidade de acontecer a dinâmica em
grupo de forma virtual, a presente errata altera o horário da redação e define os horários
da dinâmica, caso esta ocorra, conforme consta a seguir.
Onde se lia:
4.1. Da redação:
A redação terá uma temática atual e duração de duas horas. O tema e os textos
base serão divulgados apenas no momento da redação. Em virtude do vírus Covid-19,
o tema e os textos base serão enviados, às 14h do dia 23/03, por e-mail aos(as)
candidatos(as) e estes retornarão o devido e-mail com a redação pronta. A correção
será realizada por um(a) docente do Curso de Letras da Universidade Regional de
Blumenau. A redação deverá ser escrita no modelo dissertativo/argumentativo, de
acordo com as instruções disponibilizadas na redação.
4.2. Da dinâmica:
Caso ocorra a dinâmica, visto a situação do vírus Covid-19, esta será em grupo e
realizada por um(a) psicólogo(a) que avaliará o comportamento dos(das) candidatos(as)
diante da realização das atividades. Poderão estar presentes também, integrantes do grupo
PET/BIO para auxiliar e participar da dinâmica, caso seja necessário.
1. DATA E HORÁRIO DAS PROVAS:
Etapas
Redação

Entrevista

Dinâmica (caso ocorra)

Data, horário e local.
Data: 23/03/2021
Horário: 14h00min
Plataforma: e-mail seulogin@furb
Data: 24/03/2021 e, se necessário,
26/03/2021(de acordo com o número de
candidadtos(as)
Horário: 14h00min
Plataforma: Microsoft Teams
Data: 23/03/2021
Horário: 16h00min
Plataforma ou local: a definir

Leia-se:
4.1. Da redação:
A redação terá uma temática atual e duração de uma hora e meia. O tema e os
textos base serão divulgados apenas no momento da redação. Em virtude do vírus

Covid-19, o tema e os textos base serão enviados, às 13h30min do dia 23/03, por email aos(as) candidatos(as) e estes retornarão o devido e-mail com a redação pronta. A
correção será realizada por um(a) docente do Curso de Letras da Universidade
Regional de Blumenau. A redação deverá ser escrita no modelo
dissertativo/argumentativo, de acordo com as instruções disponibilizadas na redação.
4.3. Da dinâmica:
Caso ocorra a dinâmica, visto a situação do vírus Covid-19, esta será em grupo,
no dia 23/03, sendo realizada por um(a) psicólogo(a) que avaliará o comportamento
dos(das) candidatos(as) diante da realização das atividades. Poderão estar presentes
também, integrantes do grupo PET/BIO para auxiliar e participar da dinâmica, caso seja
necessário. Se houver mais de quatro inscritos para as vagas, estes serão separados em
dois grupos em horários distintos para melhor avaliá-los, sendo que o primeiro grupo
iniciará às 15h15min e o segundo às 16h30min, ambos com duração de uma hora. As
orientações para o desenvolvimento da dinâmica serão apresentadas no momento da sua
realização.
2. DATA E HORÁRIO DAS PROVAS:
Etapas
Redação

Entrevista

Dinâmica (caso ocorra)

Data, horário e local.
Data: 23/03/2021
Horário: 13h30min
Plataforma: e-mail seulogin@furb
Data: 24/03/2021 e, se necessário,
26/03/2021(de acordo com o número de
candidadtos(as)
Horário: 14h00min
Plataforma: Microsoft Teams
Data: 23/03/2021
Horário: 15h15min e, se necessário,
16h30min
Plataforma: Microsoft Teams
Blumenau, 17 de março de 2021.
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