EDITAL Nº 042/2018
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN
TURMA 2019/1 – DISCIPLINA ISOLADA
MESTRADO EM DESIGN
O Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina – CEART/UDESC faz saber aos
interessados que as inscrições para matrícula em disciplina isolada do Programa de PósGraduação em Design, PPGDesign – Mestrado, acontecerão de 04 de fevereiro a 15 de
fevereiro de 2019.
1. A matrícula em disciplina isolada não vincula o aluno com o Programa de Pós-Graduação em
Design.
2. Poderá ser aceita inscrição para disciplina isolada em, no máximo, 02 (duas) disciplinas.
2.1. Apenas as disciplinas eletivas do Programa poderão ser disponibilizadas para
matrícula em disciplina isolada.
2.2. O PPGDesign adota materiais didáticos na língua inglesa e exige a proficiência neste
idioma no processo seletivo para alunos regulares. O aluno matriculado em disciplina
isolada deve estar ciente desta exigência e responsabilizar-se por seu desempenho e
domínio do idioma inglês.
2.3 O aluno que for aprovado na(s) disciplina(s) cursada(s) terá direito a atestado de
conclusão, expedido pela Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação do CEART.
3. No caso de, posteriormente, ingressar no Programa como aluno regular, poderão ser
aproveitados créditos em disciplinas cursadas como aluno matriculado em disciplina isolada,
desde que cursadas no prazo máximo de 36 meses anteriores à data da matrícula inicial como
aluno regular ou, excepcionalmente, em prazo indeterminado, diante das especificidades de
conteúdos, com a devida apreciação do Colegiado do PPGDesign.
3.1. A conclusão de disciplinas como aluno matriculado em disciplina isolada não
privilegia o ingresso como aluno regular.
4. O quantitativo de vagas destinadas a aluno matriculado em disciplina isolada será de até
100% (cem por cento) dos alunos regulares matriculados, a critério do professor da disciplina.
A inscrição em disciplina(s) isolada(s) será submetida à aceitação do professor da(s)
respectiva(s) disciplina(s) indicada(s).
5. As inscrições serão depositadas em envelope lacrado no período de 04 de fevereiro a 15
de fevereiro de 2019, das 13h30 às 18h, no Escaninho da Secretaria Acadêmica de PósGraduação do CEART (situada no piso térreo, sala nº 82 do Centro de Artes, av. Madre
Benvenuta, 1907, Bairro Itacorubi, Florianópolis, SC). O envelope da inscrição deverá conter
as informações de acordo com o quadro abaixo:

EDITAL CEART Nº 042/2018 - DISCIPLINA ISOLADA – PPGDesign – semestre
2019-1
UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina
CEART – Centro de Artes
Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação do CEART
Av. Madre Benvenuta, 2007, Bairro Itacorubi
Florianópolis, SC, CEP 88035-001

5.1. A inscrição poderá ser enviada ainda por SEDEX, neste caso, deverá ser postada
até o último dia do período de inscrições e endereçada à Secretaria Acadêmica de PósGraduação do CEART, data e endereço conforme descrito no item 5.
6. Documentos para inscrição:





Formulário de inscrição para aluno matriculado em disciplina isolada, Anexo I;
Fotocópia do diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso superior;
Currículo Lattes resumido atualizado (máximo de 02 páginas);
Fotocópia da carteira de identidade (ou outro documento oficial de identidade com
foto).

7. A divulgação do resultado dos alunos selecionados acontecerá no dia 22 de fevereiro de
2019, através da página de internet do PPGDesign.
8. Matrícula: O candidato selecionado como aluno em disciplina isolada deverá efetuar a
matrícula na Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação do CEART (situada no piso térreo, sala
nº 82 do Centro de Artes, av. Madre Benvenuta, 1907, Bairro Itacorubi, Florianópolis, SC,
telefone 48 3664.8394) portando sua carteira de identidade, no período de 25 de fevereiro a
08 de março de 2019, das 9h às 18h.
9. Os candidatos não selecionados deverão retirar as suas documentações até o dia 29 de
março de 2019, na Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação do CEART (endereço item 8).
Após esta data os documentos serão inutilizados.
10. Calendário:
 Inscrições: 04 de fevereiro a 15 de fevereiro de 2019
 Divulgação do resultado dos selecionados: 22 de fevereiro de 2019 no endereço
http://www.udesc.br/ceart/ppgdesign
 Matrícula: 25 de fevereiro a 08 de março de 2019
 Início das aulas: 11 de março de 2019
11. Disciplinas disponíveis para inscrições:
DISCIPLINA

DOCENTE

Métodos de Avaliação de
Usabilidade
Ergonomia
Organizacional
Design e Requisitos de
Linguagem
Design, Psicologia e
Ergonomia Cognitiva

Prof. Marcelo Gitirana
Gomes Ferreira
Prof. Elton Moura Nickel

CRÉDITOS
4

Prof. Celio Teodorico dos
Santos
Profa. Gabriela Mager

Florianópolis, 12 de dezembro de 2018.

Profa. Dra. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva
Diretora Geral do CEART

HORÁRIO
Segunda-feira

08:20 – 12:00
4

Terça-feira

13:30 - 17:10
4

Quarta-feira

08:20 – 12:00
4

Quarta-feira

13:30 - 17:10

OBSERVAÇÃO
Quantidade de
vagas: até 100%
(cem por cento)
dos alunos
regulares
matriculados, a
critério do
professor da
disciplina

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA
DISCIPLINA ISOLADA: MESTRADO EM DESIGN – SEMESTRE 2019/1
EDITAL Nº 042/2018
DECLARO QUE ENTREGO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
 Formulário de inscrição em disciplina isolada;
 Fotocópia do diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso superior;
 Currículo Lattes resumido atualizado (máximo de 02 páginas).
 Fotocópia da carteira de identidade (ou outro documento oficial de identidade com
foto).
1. DADOS PESSOAIS:
Nome completo:

Endereço completo:

Bairro:

CEP:

Município:

RG:

Órgão Emissor:

CPF:
Data de nascimento:

UF:
Emissão:

E-mail:
Município:

UF:

Fones:

2. DISCIPLINAS (informar abaixo a disciplina de interesse e indicar a ordem de
preferência, em caso de indicar mais de uma):
ORDEM
PREFERÊNCIA

DISCIPLINA(S)

Docente

Aceite do Docente
(uso do PPGDesign)

3. INFORMAÇÕES:
Já cursou ou cursa Pós-Graduação? (

) sim

(

) não

Em caso afirmativo, mencione o curso, ano, o título do trabalho de conclusão, instituição e
orientador:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Justifique seu interesse para cursar disciplina(s) no PPGDesign:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Caso seja aluno de outro Programa de Pós-Graduação, recomenda-se que o orientador assine
este formulário no campo a seguir:
Nome do Docente:____________________________________________________________
Assinatura do Docente:________________________________________________________

Declaro estar ciente das condições estabelecidas no EDITAL Nº 042/2018, seleção
para disciplina isolada no Programa de Pós-Graduação em Design Mestrado
Acadêmico – semestre 2019/1, e que possuo domínio suficiente da língua inglesa
para leitura de material bibliográfico neste idioma.

Assinatura do candidato: ____________________________________________________

Florianópolis, ___ de ___________ de 2019.

