NOTA INFORMATIVA
EDITAL N° 040/2019/CEART
O Programa de Pós-Graduação em Teatro (PPGT) informa que estão mantidas as
datas de inscrição do processo seletivo de aluno regular do programa, porém em função do
fechamento de instituições de ensino para conter o avanço do COVID-19, fica dispensado o
envio imediato dos documentos abaixo listados.
-

Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Mestrado

-

Termo de Anuência do Programa de Pós-Graduação de Realização da Prova

-

Atestado Médico - Pessoa com deficiência

-

Cópia de atestado ou declaração da IES de origem, que comprove o vínculo
empregatício, no caso de profissionais vinculados a IES das regiões Norte,
Nordeste ou Centro-Oeste.

No momento da inscrição online substitua o documento faltante pelo Anexo A
abaixo preenchido (sem a necessidade de ser assinado).
O programa está por tempo indeterminado sem atendimento presencial e telefônico,
neste momento dúvidas podem ser sanadas através do e-mail ppgt.ceart@udesc.br e do
Whatsapp do programa (48) 3664-8353.

Florianópolis, 18 de Março de 2020

Prof. Dr. Flávio Augusto Desgranges de Carvalho
Coordenador do PPGT

Anexo A
EDITAL N° 040/2019/CEART

Eu, ___________________________, CPF __________________, RG___________,
me comprometo a entregar os documentos abaixo selecionados, em data futura a ser
publicada no site www.udesc.br/ceart/ppgt/processosseletivos para ter minha inscrição
validada, sendo que a não entrega ou não observância das datas que serão publicadas
implicará na eliminação do processo seletivo.
Marque abaixo os documentos que está impossibilitado de entregar em função dos
acontecimentos relacionados à COVID-19.

◯ Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Mestrado ou Graduação
◯ Termo de Anuência do Programa de Pós-Graduação de Realização da Prova
◯ Atestado Médico - Pessoa com deficiência
◯ Cópia

de atestado ou declaração da IES de origem, que comprove o vínculo

empregatício, no caso de profissionais vinculados a IES das regiões Norte, Nordeste ou
Centro-Oeste.
Nome do Candidato:
Whatsapp do Candidato: (caso tenha)
E-mail do Candidato:
ATENÇÃO!
Você será notificado por estes meios de futuras publicações relacionadas a este edital.

Coloque este documento em TODOS os anexos que não possuir
(Não se aplica ao Projeto de Pesquisa).

