Abre inscrições para processo seletivo de aluno
regular nos cursos de Mestrado e Doutorado do
Programa de Pós-Graduação em Teatro (PPGT),
para ingresso no segundo semestre letivo de
2021.

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,
bem como o previsto no Regimento Geral da UDESC, aprovado pela Resolução Nº
044/2007/CONSUNI, de 01/06/2007, torna pública as seguintes alterações no Edital Nº
025/2020/CEART, mantendo inalterados os demais itens e subitens do referido Edital:

ITEM DO EDITAL:
1.

PERFIL DO PROGRAMA

ONDE SE LÊ:
1.6 Professores/as com disponibilidade para orientação no Processo Seletivo na linha de
pesquisa Teatro, Sociedade e Criação Cênica na área de interesse Pedagogia das Artes
Cênicas:
a)

Somente no Mestrado: Dra. Heloise Baurich Vidor, Dr Diego de Medeiros e Dra Dodi

Tavares Borges Leal;
b)

No Mestrado e no Doutorado: Dr. Flávio Augusto Desgranges de Carvalho, Dr. Vicente

Concílio, Dra. Bianca Scliar Cabral Mancini, Pereira.
LEIA-SE:
1.3 Professores/as com disponibilidade para orientação no Processo Seletivo na linha de
pesquisa Teatro, Sociedade e Criação Cênica na área de interesse Pedagogia das Artes
Cênicas:
a)

Somente no Mestrado: Dra. Heloise Baurich Vidor, Dr. Diego de Medeiros Pereira e Dra.

Dodi Tavares Borges Leal;
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No Mestrado e no Doutorado: Dr. Flávio Augusto Desgranges de Carvalho, Dr. Vicente

Concílio, Dra. Bianca Scliar Cabral Mancini.
ITEM DO EDITAL:
2. VAGAS
ONDE SE LÊ:
2.2
c)

Poderão se inscrever no processo seletivo:
Concluintes do curso de Graduação (para o Mestrado) e concluintes do curso de Mestrado

(para o Doutorado), devendo apresentar no ato da matrícula documento atual (dos últimos
seis meses) emitido pela Secretaria do Curso (Graduação ou Pós-Graduação), com assinatura
e carimbo, atestando que o/a candidato/a colou grau no curso de Graduação ou concluiu o
curso de Mestrado e que o diploma encontra-se em trâmite de confecção.
LEIA-SE:
2.2

Poderão se inscrever no processo seletivo:

c) Concluintes do curso de Graduação (para o Mestrado) e concluintes do curso de Mestrado
(para o Doutorado), devem apresentar documento atual (dos últimos 6 meses) emitido pela
Secretaria do Curso (Graduação ou Pós - Graduação), com assinatura e carimbo, atestando
que o/a candidato/a conclui ou concluirá curso de Graduação ou de Mestrado até a data da
matrícula prevista neste edital. Já no ato de matrícula, deverá apresentar documento atual
(dos últimos seis meses) emitido pela Secretaria do Curso (Graduação ou Pós-Graduação),
com assinatura e carimbo, atestando que o/a candidato/a colou grau no curso de Graduação
ou concluiu o curso de Mestrado e que o diploma encontra-se em trâmite de confecção.

ITEM DO EDITAL:
3. INSCRIÇÃO
ONDE SE LÊ:
3.2.3 Documento comprobatório da última formação acadêmica (diploma ou certificado de
conclusão de curso), cópia colorida em boa resolução salva em formato PDF.
LEIA-SE:
3.2.3 Documento comprobatório da última formação acadêmica (diploma ou certificado de
conclusão de curso ou para concluintes, documento conforme item 2.2 c) deste edital),
cópia colorida em boa resolução salva em formato PDF.
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b)
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Profa. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva
Diretora Geral do Centro de Artes | UDESC
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Florianópolis, 24 de fevereiro de 2021.
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