
 

 

 

EDITAL Nº 02/2017 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS – MESTRADO e DOUTORADO 

TURMA 2017/1– ALUNO ESPECIAL 

O Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina - CEART/UDESC faz 

saber aos interessados que as inscrições para a seleção de aluno especial para o 

Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, PPGAV- Mestrado e Doutorado, 

acontecerão nos dias 01 e 02 de março de 2017, obedecendo às seguintes condições: 

1- Aluno Especial é aquele sem vínculo com o Programa de Pós-Graduação em Artes 

Visuais, que pode cursar disciplinas isoladamente. 

2- Aluno Especial externo é aquele sem vínculo com o Programa de Pós-Graduação 

em Artes Visuais, regularmente matriculado em outro programa de pós-graduação 

reconhecido pela CAPES, que pode cursar disciplinas obrigatórias e/ou eletivas 

isoladamente. 

3- A solicitação do aluno especial será submetida à aceitação do(a) professor(a) da(s) 

respectiva(s) disciplinas indicada(s) abaixo. 

4- Cada aluno poderá se inscrever para uma única disciplina. 

5- No caso de posteriormente ingressar no Mestrado ou no Doutorado como aluno 

regular, poderão ser aproveitados os créditos cursados como aluno especial, no 

período de três anos anteriores ao período do aproveitamento, com a devida 

apreciação do professor orientador e dentro das normas do regimento do programa. 

6- O fato de cursar disciplinas como aluno especial não garante o ingresso como aluno 

regular, devendo submeter-se ao processo seletivo, realizado anualmente.  

7- O aluno especial que concluir a disciplina cursada receberá um documento 

comprobatório. 

8- As inscrições neste processo de seleção poderão ser feitas pessoalmente, por 

procuração simples ou via SEDEX, neste caso postadas até o último dia do período de 

inscrição, a saber, 02 de março de 2017, conforme orientação abaixo: 

 

ALUNO ESPECIAL PPGAV 

Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC 

Bloco Centro de Artes-CEART 

Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação do 

CEART/UDESC (piso térreo, sala 82) 

Av. Madre Benvenuta, 1907, Bairro Itacorubi, Florianópolis, 

SC, CEP 88.035-001, Telefone  48 3664-8394, 3664-8363, 

3664-8378 

 

 



 

 

8- Serão oferecidas até 3 vagas neste semestre letivo para cada uma das disciplinas 

abaixo relacionadas para o aluno especial, e cota livre de ingresso para o aluno 

especial externo (aquele regularmente matriculado em outro programa de pós-

graduação de outra Universidade). 

 

Disciplina: História, Arte e Cidade  

Profa. Dra. Sandra Makowiecky  

Linha de Teoria e História da Arte 

Horário: Terças-feiras das 8h ás 12h 

 

Disciplina: Filosofia, arte e ensino 

Profa. Dra. Elaine Schmidlin 

Linha Ensino das Artes Visuais 

Horário: Segundas-feiras das 14h ás 18h 

 

Disciplina:  Processos de Escrita/Escutas de Processos 

Profa. Raquel Stolf 

Linha de Processos artísticos contemporâneos  

Horário: Quarta-feira - 18h – 22h 

 

Disciplina: Ação Educativa nos Espaços Culturais 

Profa. Dra. Sandra Ramalho 

Linha Ensino das Artes Visuais 

Horário: Quarta-feira -14h ás 18h 

  

9- O Colegiado do PPGAV reserva-se o direito de não preencher o total das vagas 

oferecidas, assim como classificar candidatos para segunda chamada, que acontecerá 

ao final da primeira semana de aula. 

 

 

 



 

 

 

10- Documentos necessários:  

Cópia de frente e verso do diploma de graduação (para o mestrado) ou do diploma de 

mestrado (para o doutorado) ou cópia do certificado de conclusão do curso. Além 

desses documentos, alunos regularmente matriculados na pós-graduação de outra 

Universidade deverão trazer declaração de vínculo.  

No caso de candidatos portadores de diplomas ou certificados estrangeiros: 

 o documento apresentado deverá estar revalidado/reconhecido por 
Instituição de Ensino Superior (IES) no Brasil ou autenticado com o Selo do 
Consulado do Brasil no país em que foi emitido (visto consular); 

. Cópia do histórico escolar; 

. Cópia da Carteira de Identidade; 

. Cópia do CPF;   

. Cópia impressa do Currículo Lattes, disponível para o preenchimento em: 

http://lattes.cnpq.br / Currículo Lattes / Cadastrar - Atualizar, com as devidas 

comprovações; 

. Uma foto recente 3x4, colada no formulário; 

. Formulário de solicitação de inscrição – processo seletivo aluno especial, obtido no 

site do Programa, http://www.ceart.udesc.br/?id=329 

 

11- CRONOGRAMA: 

Inscrição: 

Local: Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação do CEART/UDESC (piso térreo, sala 

82) 

Data: 01 e 02 de março de 2017. 

Horário:14h00 às 18h00. 

Endereço: Av. Madre Benvenuta, 1907, Bairro Itacorubi, Florianópolis, SC, CEP 

88.035-001, Telefone  48 3664-8394, 3664-8363, 3664-8378 

 

Divulgação do resultado dos selecionados:  06 de março de 2017, no site 

Programa, http://www.ceart.udesc.br/?id=329. 

 

 

http://lattes.cnpq.br/
http://www.ceart.udesc.br/?id=329
http://www.ceart.udesc.br/?id=329


 

 

 

Matrícula:  

Local: Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação do CEART/UDESC (piso térreo, sala 

82)  

Data: 07 e 08 de março de 2016. 

Horário:14h00 às 18h00 

Endereço: Av. Madre Benvenuta, 1907, Bairro Itacorubi, Florianópolis, SC, CEP 

88.035-001, Telefone  48 3664-8378 

 

12- Os candidatos não selecionados deverão retirar a documentação até dia 31 de 

março de 2017, impreterivelmente, pois após esta data o material será inutilizado. 

 

Observações: 

As aulas terão início no dia 06 de março de 2016. 

 

Coordenação do PPGAV (Bloco Artes Visuais) 

Av. Madre Benvenuta, 1907 – Bairro Itacorubi – Florianópolis/SC – CEP 88035-001 

Fone: 48 3664-8315 

Horário de Atendimento: das 13 às 19h. 

 

Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação do CEART/UDESC (piso térreo, sala 82) 

Av. Madre Benvenuta, 1907 – Bairro Itacorubi – Florianópolis-SC – CEP 88035-001 

Fone: 48 3664-8394, 3664-8363, 3664-8378 

Horário de Atendimento: das 13 às 19h. 

 

Florianópolis,  14 de fevereiro de 2017. 

 

 
Profa. Dra. Gabriela Botelho Mager 

Diretora Geral do CEART 



 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELEÇÃO ALUNO ESPECIAL 

(    ) Mestrado      (   )Doutorado 

 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome completo: 

Endereço completo: Bairro: 

CEP: Município:                    Estado: 

RG: Órgão Emissor: Data da Emissão: 

CPF: 

Email: 

Data de nascimento: Município:  Estado: 

Fones: 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA 

Já participou de projetos de pesquisa? Em caso afirmativo mencione o(s) título(s) do(s) 
projeto(s) e orientador(es) e período de pesquisa. 
 

Já cursou Pós-Graduação? Em caso afirmativo mencione o curso, ano, o título do trabalho de 

conclusão e orientador. 

 

 

Já realizou processo de seleção no PPGAV/CEART/UDESC?  

Aluno Regular (   )     Ano(   ) 

Aluno Especial (   )     Ano (   ) Semestre (   )   Disciplinas: 

 

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO 

 

 

DISCIPLINA(S) QUE DESEJA CURSAR 
 

 

Data: 

Assinatura: 

 


