Abre inscrições para a seleção dos
candidatos ao Programa de PósGraduação em Design – PPGDesign –
Mestrado, para turma com início no 2º
semestre de 2022.

A Diretora Geral do Centro de Artes – CEART/UDESC, no uso de suas atribuições,
considerando o disposto no Estatuto da UDESC, aprovado pelo Decreto Nº
4.184/06, de 06 de abril de 2006, o previsto no Regimento Geral da UDESC,
aprovado pela Resolução Nº 044/2007/CONSUNI, de 01 de junho de 2007, bem
como a RESOLUÇÃO Nº 057/2020/CONSUNI de 01 de setembro de 2020, torna
pública

as

seguintes

alterações

no

Edital

Nº

015/2021/CEART,

mantendo

inalterados os demais itens e subitens do referido Edital:
ITEM DO EDITAL: CABEÇALHO
ONDE SE LÊ:
O Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina – CEART/UDESC
faz saber aos interessados que, no período compreendido entre 07 de fevereiro e
08 de abril de 2022, estarão abertas as inscrições para a seleção dos candidatos
ao Programa de Pós-Graduação em Design PPGDesign - Doutorado, para turma
com início no 2º semestre de 2022.

LEIA-SE:
O Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina – CEART/UDESC
faz saber aos interessados que, no período compreendido entre 07 de fevereiro e
29 de abril de 2022, estarão abertas as inscrições para a seleção dos candidatos
ao Programa de Pós-Graduação em Design PPGDesign - Doutorado, para turma
com início no 2º semestre de 2022.

ITEM DO EDITAL: DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
ONDE SE LÊ:
4.1. As inscrições deverão ser homologadas pela Comissão de Seleção, sendo
divulgadas no dia 15 de abril de 2022, tendo por referência a entrega da totalidade
dos documentos previstos neste Edital. Serão habilitados os candidatos que tiveram
as inscrições deferidas no processo de seleção, que será constituído de 3 (três)
etapas, sendo as três eliminatórias e classificatórias (datas no item 9, Calendário).
LEIA-SE:
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ITEM DO EDITAL: 9. CALENDÁRIO

INSCRIÇÕES

ONDE SE LÊ:

INSCRIÇÕES

Divulgação das inscrições
homologadas no mural do PPGDesign e
na página do Programa:
http://www.udesc.br/ceart/ppgdesign

ETAPA I

Exame de proficiência em inglês

Divulgação dos classificados no
exame de proficiência em inglês no
mural do PPGDesign e na página do
Programa:
http://www.udesc.br/ceart/ppgdesign

ETAPA
III

ETAPA II

Exame de redação temática
Divulgação dos classificados no
exame de redação temática no mural
do PPGDesign e na página do
Programa
http://www.udesc.br/ceart/ppgdesign
Entrevista com análise do currículo
Lattes e da proposta de pesquisa

RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Com indicação do Orientador

Data: 07 de fevereiro a 08 de abril de 2022
As inscrições serão feitas exclusivamente de forma
online, pelo endereço:
https://www1.ceart.udesc.br/?idFormulario=311

Data: 15 de abril de 2022

Data: 10 de maio de 2022
Horário: das 14h às 16h (horário de Brasília)
Local: a divulgar *

Data: 20 de maio de 2022

Data: 31 de maio de 2022
Horário: das 14h às 16h (horário de Brasília)
Local: a divulgar *

Data: 10 de junho de 2022

Data: 21 e 22 de junho de 2022
Horário e local: a divulgar*

Data: 29 de junho de 2022*

Data: 20 a 31/07/2022
MATRÍCULA
Matrícula exclusivamente online

Através do link:
https://www1.ceart.udesc.br/?idFormulario=324
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4.1. As inscrições deverão ser homologadas pela Comissão de Seleção, sendo
divulgadas no dia 03 de maio de 2022, tendo por referência a entrega da totalidade
dos documentos previstos neste Edital. Serão habilitados os candidatos que tiveram
as inscrições deferidas no processo de seleção, que será constituído de 3 (três)
etapas, sendo as três eliminatórias e classificatórias (datas no item 9, Calendário).
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PREVISÃO DE INÍCIO DAS AULAS

OBS.: Período de matrículas do calendário
acadêmico do CEART – verificar no site as datas do
PPGDesign.*

*Observar divulgações no mural do PPGDesign e na página do Programa:
http://www.udesc.br/ceart/ppgdesign

INSCRIÇÕES

LEIA-SE:

INSCRIÇÕES

Divulgação das inscrições
homologadas no mural do PPGDesign e
na página do Programa:
http://www.udesc.br/ceart/ppgdesign

ETAPA I

Exame de proficiência em inglês

Divulgação dos classificados no
exame de proficiência em inglês no
mural do PPGDesign e na página do
Programa:
http://www.udesc.br/ceart/ppgdesign

ETAPA
III

ETAPA II

Exame de redação temática
Divulgação dos classificados no
exame de redação temática no mural
do PPGDesign e na página do
Programa
http://www.udesc.br/ceart/ppgdesign
Entrevista com análise do currículo
Lattes e da proposta de pesquisa

RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Com indicação do Orientador

Data: 07 de fevereiro a 29 de abril de 2022
As inscrições serão feitas exclusivamente de forma
online, pelo endereço:
https://www1.ceart.udesc.br/?idFormulario=312

Data: 03 de maio de 2022

Data: 10 de maio de 2022
Horário: das 14h às 16h (horário de Brasília)
Local: a divulgar *

Data: 20 de maio de 2022

Data: 31 de maio de 2022
Horário: das 14h às 16h (horário de Brasília)
Local: a divulgar *

Data: 10 de junho de 2022

Data: 21 e 22 de junho de 2022
Horário e local: a divulgar*

Data: 29 de junho de 2022*

Matrícula online, através do link:
MATRÍCULA

https://www1.ceart.udesc.br/?idFormulario=324
As datas e orientações serão publicadas na
página eletrônica do PPGDesign juntamente
com o resultado final do processo de seleção.
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PREVISÃO DE INÍCIO DAS AULAS

OBS.: Período definido pelo calendário acadêmico
do CEART – verificar no site as datas do
PPGDesign.*

*Observar divulgações no mural do PPGDesign e na página do Programa:
http://www.udesc.br/ceart/ppgdesign
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Data: 01 a 22/08/2022
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Assinaturas do documento

Código para verificação: X37YSM10

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DAIANE DORDETE STECKERT JACOBS (CPF: 041.XXX.369-XX) em 08/04/2022 às 16:51:37
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:44:17 e válido até 30/03/2118 - 12:44:17.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMDM2ODFfMzY4M18yMDIyX1gzN1lTTTEw ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00003681/2022 e o código
X37YSM10 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

