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RETIFICAÇÃO

  

Processo nº 23117.073428/2022-83

Interessado: A quem possa interessar

  

 
2º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROFART No. 03/2022

 
 

Abre inscrições, fixa data, horário, local e critérios para o Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em
Artes – PROF-ARTES.

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 
 

RETIFICAÇÃO Nº. 2/2022

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional PROFARTES – Em Rede, sediado
na Universidade Federal de Uberlândia, no Ins�tuto de Artes, da Universidade Federal de Uberlândia
(PROFART-IARTE/UFU), no uso de suas atribuições legais e regimentais, para atender solicitações do
Conselho Gestor do Mestrado Profissional PROFARTES, recebidas e compiladas até a presente data, torna
pública a re�ficação do EDITAL PROFART No. 03/2022.

 

1- Correção do Item 6.1 do Capítulo VI – DA INSCRIÇÃO – ETAPA I, com as prorrogações de
prazos.

Onde se lê:

“A inscrição será feita via internet por meio do link informado no item 5.2 a partir das 00h00 do
dia 12 de novembro de 2022 até às 23h59 do dia 23 de novembro de 2022, observando o horário
local de Brasília. (Item XVII deste edital)”.

Leia-se:

“A inscrição será será feita via internet por meio do link informado no item 5.2, com
prorrogação do prazo final a partir das 00h00 do dia 24 de novembro de 2022 até às 23h59 do
dia 30 de novembro de 2022, observando o horário local de Brasília. (Item XVII deste edital)”.

                 

2.Correção do Item 8.1 do Capítulo VIII – DA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO – ETAPA II,
com as prorrogações de prazos.
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Onde se lê:

“A validação da inscrição será divulgada a partir das 18h00 do dia 30 de novembro de 2022, no
site www.ceart.udesc.br/profartes, observando o horário local de Brasília”.

Leia – se:

“A validação da inscrição será divulgada a partir das 18h00 do dia 03 de dezembro de 2022, no
site www.ceart.udesc.br/profartes, observando o horário local de Brasília”.

 

Onde se lê - Tabela 2. CRONOGRAMA “ETAPA I - Inscrição on-line - Das 00h00 do dia
12/11/22 até às 23h59 do dia 23/11/22 pelo formulário:
https://forms.gle/DrBKNSqTCuWSh9AB6”;

 

Leia-se: Tabela 2. CRONOGRAMA “ETAPA I - Inscrição on-line - Das 00h00 do dia 12/11 até
as 00h00 até as 23h59 do dia 30/11/22 pelo formulário:
https://forms.gle/DrBKNSqTCuWSh9AB6”.

 

Onde se lê -

Tabela 2. CRONOGRAMA

“ETAPA II - Validação da Inscrição (Divulgação) - Dia: 30/11/2022. Horário: a par�r das 18h
Local: h�p://www.udesc.br/ceart/profartes e/ou páginas e/ou murais das respec�vas IES.

Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da homologação das inscrições: até dia
03/12/2022, às 23h59, via e-mail oficial divulgado no site do programa na IES da vaga
disputada.

Divulgação das respostas aos pedidos de reconsideração e da homologação das inscrições:
05/12/2022.”

 

Leia-se:

Tabela 2. CRONOGRAMA

“ETAPA II - Validação da Inscrição (Divulgação) - Dia: 03/12/2022. Horário: a par�r das 18h
Local: h�p://www.udesc.br/ceart/profartes e/ou páginas e/ou murais das respec�vas IES.

Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da homologação das inscrições: até dia
06/12/2022, às 23h59, via e-mail oficial divulgado no site do programa na IES da vaga
disputada.

Divulgação das respostas aos pedidos de reconsideração e homologação das inscrições:
08/12/2022.”

 

Profa. Dra. Rosimeire Gonçalves dos Santos
Coordenadora do Mestrado Profissional PROFARTES

Portaria nº UFU No 2615/2021
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Documento assinado eletronicamente por Rosimeire Gonçalves dos Santos, Coordenador(a), em
23/11/2022, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4090040 e
o código CRC 11712710.

Referência: Processo nº 23117.073428/2022-83 SEI nº 4090040

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

