
 

CHAMADA INTERNA

 

 

A coordenação do 

atribuições, torna pública,

Doutorado à todos os alunos

agências de fomento CAPES e PROMOP.

 

Ficam dispensados do envio de novos documentos aqueles contemplados pelas

Bolsas FAPESC por esta não ser uma

 

O não envio de documentos solicitados nesta chamada implica no imediato

cancelamento da bolsa do discente; a bolsa será realocada para o próximo da lista de

classificação na chamada de bolsas.

 

 

2. CRONOGRAMA 

Datas 

01 de Julho a 15 de julho de 202

 
 

 

 

Documentos Para Preenchimento:

 

CAPES: https://www.udesc.br/ceart/ppgt/bolsas/capes

PROMOP: https://www.udesc.br/ceart/ppgt/bolsas/promop

 

 

Prof. Dr.

 

Av. Madre Benvenuta, 1907 

Itacorubi – Florianópolis – SC 

CEP 88035-001 

 

 
 

 

CHAMADA INTERNA DE BOLSAS No 04/2021 

Para renovação de bolsas de 

DOUTORADO do Programa de Pós Graduação em

Teatro. 

 Programa de Pós Graduação em Teatro no uso de suas

pública, a chamada de renovação para bolsas 

alunos de seus cursos regulares que recebem

agências de fomento CAPES e PROMOP. 

Ficam dispensados do envio de novos documentos aqueles contemplados pelas

Bolsas FAPESC por esta não ser uma exigência desta agência de fomento.

O não envio de documentos solicitados nesta chamada implica no imediato

cancelamento da bolsa do discente; a bolsa será realocada para o próximo da lista de

classificação na chamada de bolsas. 

Ação 

de julho de 2021.  

  Os documentos devem 

23:59 do dia 15/07/202

para o e- mail: 
inscricoes.ppgt.ceart@udesc.br

 Não utilizar esse email para dúvidas, apenas 
submissão de inscrições. 
Os documentos devem ser enviados
formato em que o documento for 
do site do PPGT (Word ou Excel).

Preenchimento: 

https://www.udesc.br/ceart/ppgt/bolsas/capes  

https://www.udesc.br/ceart/ppgt/bolsas/promop (Anexo A, Anexo B e Anexo D)

Florianópolis 01 de julho  de 2021 

 

Prof. Dr. Flávio Augusto Desgranges de Carvalho 

Coordenador do PPGT 

+ 55 48 3664 8353 

ppgt.ceart@udesc.br 

www.ceart.udesc.br 

 

Para renovação de bolsas de MESTRADO e 

do Programa de Pós Graduação em 

em Teatro no uso de suas 

 de Mestrado e 

recebem bolsas das 

Ficam dispensados do envio de novos documentos aqueles contemplados pelas 

a desta agência de fomento. 

O não envio de documentos solicitados nesta chamada implica no imediato 

cancelamento da bolsa do discente; a bolsa será realocada para o próximo da lista de 

 ser enviados até às 

/2021, exclusivamente 

inscricoes.ppgt.ceart@udesc.br . 
Não utilizar esse email para dúvidas, apenas 

 
ser enviados no 

formato em que o documento for baixado 
(Word ou Excel). 

(Anexo A, Anexo B e Anexo D). 

 


