
                                             
 

 

  

 

EXAME NACIONAL DE ACESSO AO MESTRADO PROFISSIONAL EM ARTES 2018 

PROF-ARTES / CENTRO DE ARTES (CEART) 

ETAPA III – RESULTADO PROVA ESCRITA 

FLORIANÓPOLIS/SC, 08/06/2018 

 

Atenção: os candidatos aprovados estarão aptos a participar da prova de arguição que 

ocorrerá nos seguintes dias e locais, com chamada feita por ordem alfabética: 

 

Artes Visuais: 13/06/18, das 9h às 12h, na sala de reuniões do CEART  

Música: 15/06/18, das 9h às 12h, na sala de reuniões do CEART  

Artes Cênicas: 15/06/18, das 14h às 18h, na sala do PROFARTES (Bloco Vermelho). 

 

RESULTADO PROVA ESCRITA ARTES VISUAIS 
CPF  Linha de Pesquisa  Resultado 

5533204750 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

1640740902 Abordagens teórico-metodológicas das 
práticas docentes 

 Reprovado 

6984966981 Abordagens teórico-metodológicas das 
práticas docentes 

 Aprovado 

31675603987 Abordagens teórico-metodológicas das 
práticas docentes 

 Reprovado 

6224522901 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

3156520985 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

4695296950 Abordagens teórico-metodológicas das 
práticas docentes 

 Aprovado 

5279423912 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Reprovado 

805412913 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

41415388091 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Reprovado 

62723880044 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Reprovado 

6135244973 Abordagens teórico-metodológicas das 
práticas docentes 

 Aprovado 



                                             
 

 

  

3154047956 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Reprovado 

630961964 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

5262147917 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Reprovado 

46463771015 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

34661689968 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Reprovado 

69096309049 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

23955961087 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Reprovado 

85739014972 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Reprovado 

2242465937 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

2536114902 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Reprovado 

1963763947 Abordagens teórico-metodológicas das 
práticas docentes 

 Reprovado 

  

RESULTADO PROVA ESCRITA MÚSICA 

CPF Linha de Pesquisa  Resultado 
92321194987 Abordagens teórico-metodológicas das 

práticas docentes 
 Aprovado 

8802268975 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

34535508895 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

24973452874 Abordagens teórico-metodológicas das 
práticas docentes 

 Reprovado 

2766808981 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

98405730982 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

4588764969 Abordagens teórico-metodológicas das 
práticas docentes 

 Aprovado 

50001582968 Abordagens teórico-metodológicas das 
práticas docentes 

 Aprovado 



                                             
 

 

  

85744379991 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

  

RESULTADO PROVA ESCRITA ARTES CÊNICAS 

CPF Linha de Pesquisa Resultado 
76812421987 Abordagens teórico-metodológicas das 

práticas docentes 
 Aprovado 

1515916014 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

432616985 Abordagens teórico-metodológicas das 
práticas docentes 

 Aprovado 

41823290078 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

5958661906 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

7150219900 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

3053942909 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Aprovado 

512865990 Abordagens teórico-metodológicas das 
práticas docentes 

 Aprovado 

42791758968 Processos de ensino, aprendizagem e 
criação em artes 

 Reprovado 

 

Atenção: os pedidos de reconsideração/recursos devem ser enviados por e-mail, entre: 

08/06/2018, às 18h, até o dia 12/06/2018 às 18h. 

 

Endereço eletrônico: profartes@udesc.com 

 

Horário de atendimento:  

Seg/qua/sexta das 8h às 12h;  

Ter/qui, das 13h às 18h. 

 

 


