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1° TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 042/2019/CEART  

Processo Seletivo para Aluno Regular - Turma 2020 
Mestrado Profissional em Design de Vestuário e Moda 

Programa de Pós-Graduação em Moda - PPGModa 
 

O Programa de Pós-Graduação em Moda do Centro de Artes da Universidade 

do Estado de Santa Catarina - PPGMODA/CEART/UDESC, de acordo com 

orientações recebidas da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UDESC 

(CI PROPPG/REITORIA N° 044/2020), torna público as seguintes alterações no 

Edital N° 042/2019/CEART:  

 

1. ESTÃO SUPRIMIDOS OS ITENS: 

ITEM 5.1.1. ETAPA I - Prova de Redação Temática; 

ITEM 5.1.2. Parte da ETAPA II referente a análise do Currículo Lattes; 

ITEM 6.1. ETAPA I; 

ITEM 6.2.b. Análise e pontuação do Currículo Lattes; 

ITEM 9.2., ITEM 9.3. e ITEM 9.4. Dos Recursos 

 

2. ESTÃO MANTIDOS OS ITENS COM NOVO CRONOGRAMA: 

ITEM 5.1.2. Parte da ETAPA II referente a avaliação do pré-projeto de pesquisa; 

ITEM 6.2.a. ETAPA II - Avaliação do Pré-Projeto – a proposta de pesquisa será 

avaliada conforme critérios estabelecidos no Anexo III deste Edital. Será 

atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) e o(a) candidato(a) deverá alcançar a nota 

mínima de 7,0 (sete vírgula zero) para prosseguir à próxima etapa; 

ITEM 6.3. ETAPA III - A defesa oral e arguição sobre a proposta de pesquisa 

será avaliada quanto ao domínio de conteúdos específicos da proposta de 
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pesquisa e livre entrevista, em que o(a) candidato(a) será questionado(a) em 

relação ao seu conhecimento teórico e motivacional para o desenvolvimento da 

proposta (anexo V). Será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez). Nesta etapa o 

resultado não será divulgado publicamente. Cada candidato(a) poderá solicitar 

à comissão de seleção a sua nota individual. 

 

3. FICAM ALTERADOS OS ITENS ABAIXO COM NOVA REDAÇÃO: 

ITEM 6.4. Para cálculo da média final serão atribuídos os seguintes valores:  

Pré-Projeto de Pesquisa = 60%  

Entrevista = 40% 

 

ITEM 6.5. Depois de realizadas as etapas deste processo seletivo, será 

calculada a nota final do(a) candidato(a) (NF). A nota final será o resultado da 

média simples obtida considerando-se a nota do pré-projeto de pesquisa (NP) e 

a nota da arguição (NA), conforme segue:  

 

NF = NP x 6 + NA x 4 

                   10 

 

ITEM 6.7. Em caso de empate entre candidatos(as), a classificação será decidida 

a favor daquele que obtiver a maior nota no Pré-Projeto. Persistindo o empate, 

o critério será pela maior idade. 

 

ITEM 9.1. O candidato poderá interpor recurso do resultado de cada uma das 

etapas do processo de seleção expondo os motivos e a justificativa de sua 

solicitação através do e-mail institucional ppgmoda.ceart@udesc.br, aos 

cuidados da Comissão do Processo Seletivo e no prazo de 2 (dois) dias úteis 

após a publicação do resultado da referida etapa.  
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4. NOVO CRONOGRAMA PARA A ETAPA II E ETAPA III 

ETAPA II Avaliação do 
Pré-Projeto  

Realizada pela Comissão do Processo Seletivo 

Divulgação 
da 
classificação 
do Pré-
Projeto de 
Pesquisa 

Dia 28 de Maio de 2020  
 
Horário: a partir das 18h (horário oficial de 
Brasília) no site do Programa. 
http://www.udesc.br/ceart/ppgmoda/processossel
etivos/alunoregular 

ETAPA III Entrevista 
com foco no 
projeto de 
pesquisa de 
acordo com a 
proposta do 
Mestrado 
Profissional 

De 08 a 10 de junho de 2020  
 
Das 8h às 18h (horário oficial de Brasília)  
Devido a situação de emergência da epidemia 
do COVID-19, será realizado via Skype. 
 
A relação com os horários individuais de cada 
candidato(a) serão divulgados no site do 
Programa. 
http://www.udesc.br/ceart/ppgmoda/processossel
etivos/alunoregular 

Observação: os demais procedimentos e datas que constam no cronograma 

original ainda não sofreram alterações. 

 

 

Florianópolis, 30 de abril de 2020. 

 

 

 

Profª. Drª. Silene Seibel 

 Coordenadora do PPGMODA 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo  
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