
                                             
 

 

  

EXAME NACIONAL DE ACESSO AO MESTRADO PROFISSIONAL EM ARTES 2018 

PROF-ARTES / CENTRO DE ARTES (CEART) 

FLORIANÓPOLIS/SC, 25/06/2018 

 
 

ORIENTAÇÕES PARA A MATRÍCULA 
 
Data das matrículas: 02 a 06/07/2018, na Secretaria da Pós-Graduação CEART – horário de atendimento: 9 às 18h.  
 
Será facultado aos alunos/alunas que não residem na grande região de Florianópolis, o envio da documentação via Sedex/Carta certificada, desde que 
seja respeitado o limite da data de postagem de 30/06/2018 (o envelope deverá ser endereçado conforme modelo abaixo). Alertamos para a 
importância da conferência da documentação antes do envio, já que, no caso desta vir incompleta, o aluno/aluna corre o risco de perder sua vaga em 
razão do prazo da matrícula. 
 

EDITAL Nº01/2018 - MESTRADO PROFISIONAL EM ARTES 2018 - MATRÍCULA 
UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina 
CEART – Centro de Artes 
Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação do CEART – Sala 82 
Av. Madre Benvenuta, 2007, Bairro Itacorubi 
Florianópolis, SC, CEP 88035-001 

 
 Documentação a ser apresentada:  
 
a) Cópia autenticada frente e verso do Diploma do curso de graduação; 
b) Cópia do RG e CPF; 



                                             
 

 

  

c) Cópia da certidão de nascimento ou de certidão de casamento; 
d) Certidão de quitação eleitoral, disponível no endereço: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes 
e) Certificado original de proficiência em Língua Estrangeira, inglês, espanhol ou francês conforme Apêndice D. O candidato que não possuir 

certificação deverá assinar um Termo de Compromisso (ver arquivo complementar), na Secretaria do Programa, para entrega da certificação até o 
18º mês do curso;  

f) Declaração original de que é professor concursado e que está em exercício em sala de aula, ministrando aulas de Arte (em papel timbrado e 
devidamente assinado e carimbado pela autoridade da Secretaria de Educação da respectiva rede de ensino). 
 
Atenção: assim que a documentação chegar, o aluno será automaticamente matriculado nas duas disciplinas obrigatórias que serão oferecidas 
pelo PROF-ARTES neste semestre, que são: 
 

Disciplina Cód. 
Disciplina 

 

Créditos Professor Sala Dia e horário 

A Experiência artística e a 
prática do ensino na escola 
(abordagens metodológicas) 

Obrigatória 04 Dra Heloise Vidor 
 

Teatro-Educação Terças-feiras 
14h -18h 

 
Metodologias da pesquisa em 
Artes 

 
Obrigatória 

 
04 

 
Dr André Carreira 

Teatro-Educação Terças-feiras 
18h30 -22h30 

 
Ao ser matriculado, o aluno receberá um e-mail dando orientações de como deve proceder para acessar o sistema SIGA e então incluir outras 
disciplinas em caráter de optativas, caso isso seja de seu interesse.  
 

E-mail para maiores informação: secepg.ceart@udesc.br 
Horário de atendimento: 9 às 18h.  

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes

