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EDITAL No 048/2018 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS – MESTRADO e DOUTORADO 

TURMA 2019/1 – ALUNO ESPECIAL 

 

 

O Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina - CEART/UDESC faz saber aos 

interessados que as inscrições para a seleção de aluno especial para o Programa de Pós-Graduação 

em Artes Visuais, PPGAV- Mestrado e Doutorado, acontecerão de 04 a 07 de fevereiro de 2019, 

obedecendo às seguintes condições:  

 

1 - Aluno especial é aquele sem vínculo com os Programas de Pós-Graduação da UDESC, que pode 

cursar disciplinas isoladamente.  

 

2 - Cada candidato poderá se inscrever para uma única disciplina para aluno especial.  

 

3 - A solicitação a aluno especial será submetida à aceitação do(a) professor(a) da respectiva disciplina 

indicada.  

 

4 - O fato de cursar disciplinas como aluno especial não garante o ingresso como aluno regular, 

devendo submeter-se ao processo seletivo, realizado anualmente.  

 

5 - No caso de posteriormente ingressar no Mestrado ou no Doutorado como aluno regular, poderão ser 

aproveitados os créditos cursados como aluno especial, no período de até três anos anteriores ao 

ingresso como aluno regular, com a devida apreciação do professor orientador e dentro das normas do 

regimento do programa.  

 

6 - O aluno especial que concluir a disciplina cursada receberá um documento comprobatório. 

 

7 - Para a inscrição neste processo de seleção:  

a) As inscrições deverão ser realizadas no período de 04 a 07 de fevereiro de 2019; 

b) O formulário de inscrição deverá ser enviado eletronicamente, pelo link disponível no site do PPGAV 

(ou acesso direto pelo link 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAU5xrkhJBsnO64No_F0pnC8IcqAKnsi80QtIj_K9ubZpSW

Q/viewform; 

c) Todos os documentos do item 8 deverão ser enviados por e-mail em formato digital (arquivos PDF) 

para o endereço ppgavalunoespecial2019.1@gmail.com. Todos os arquivos deverão ser anexados ao e-

mail. Cada documento deverá ser enviado como um anexo em separado. O assunto do e-mail deverá 

ser: INSCRIÇÃO: nome do candidato.  

d) Quaisquer dúvidas com relação às inscrições poderão ser tratadas com a Coordenação do PPGAV, 

através de mensagem para o e-mail ppgav.ceart@udesc.br.  

 

8 - DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

a) Formulário de Inscrição preenchido e enviado eletronicamente, com link disponível no site do PPGAV 

(ou acesso direto pelo link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAU5xrkhJBsnO64No_F0pnC8IcqAKnsi80QtIj_K9ubZpSW

Q/viewform); 

b) Diploma de graduação (para o mestrado) ou do diploma de mestrado (para o doutorado) ou 

certificado de conclusão do curso constando a data em que colou grau escaneado frente e verso. No 

caso de candidatos portadores de diplomas ou certificados estrangeiros: o documento escaneado 

deverá estar revalidado/reconhecido por Instituição de Ensino Superior (IES) no Brasil ou autenticado 

com o Selo do Consulado do Brasil no país em que foi emitido (visto consular); 

c) Histórico escolar escaneado;  

d) Carteira de identidade escaneada;  

e) Cadastro de Pessoa Física (CPF) escaneado;  

f) Cópia em pdf do Currículo Lattes atualizado, disponível para o preenchimento em: http://lattes.cnpq.br 

(Currículo Lattes / Atualizar currículo). 

 

9 - Serão oferecidas até (03) três vagas neste semestre letivo para cada uma das disciplinas abaixo 

relacionadas, exceto Docência no Ensino das Artes Visuais: Contribuições da Pedagogia Histórico-

Crítica que serão oferecidas até (05) cinco vagas: 

 

Disciplina: Ação educativa em espaços culturais  

Docente: Profa. Drª. Sandra Ramalho  

Horário: segundas-feiras das 8h às 12h  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAU5xrkhJBsnO64No_F0pnC8IcqAKnsi80QtIj_K9ubZpSWQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAU5xrkhJBsnO64No_F0pnC8IcqAKnsi80QtIj_K9ubZpSWQ/viewform
mailto:ppgavalunoespecial2019.1@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAU5xrkhJBsnO64No_F0pnC8IcqAKnsi80QtIj_K9ubZpSWQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAU5xrkhJBsnO64No_F0pnC8IcqAKnsi80QtIj_K9ubZpSWQ/viewform
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Disciplina: Teorias da História da Arte  

Docente: Profa Profa Drª. Sandra Makowiecky 

Horário: terças-feiras das 08h às 12h 

 

Disciplina: Processos de escrita / Escutas de processo 

Docente: Profa Maria Raquel da Silva Stolf 

Horário: terças-feiras das 18h às 22h 

 

Disciplina: Docência no Ensino das Artes Visuais: Contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica  

Docente: Profª. Drª. Maria Cristina da Rosa 

Horário: quartas-feiras das 13h30 às 17h30 

 

10 - O Colegiado do PPGAV reserva-se o direito de não preencher o total das vagas oferecidas, assim 

como classificar candidatos para segunda chamada, que acontecerá ao final da primeira semana de 

aula.  

 

11- MATRÍCULA   

a) O candidato aceito como aluno especial deverá efetuar sua matrícula pessoalmente ou por 

procuração simples, entre os dias 13 a 22 de fevereiro de 2019, das 8h às 18h, na Secretaria 

Acadêmica da Pós-Graduação do CEART, sala 82 (piso térreo). Endereço: Av. Madre Benvenuta, 1907, 

Bairro Itacorubi, Florianópolis, SC, CEP 88.035-001. Contato: secepg.ceart@udesc.br. 

b) O formulário de matrícula estará disponível para download no site do PPGAV 

(http://www.udesc.br/ceart/ppgav) e deverá ser preenchido eletronicamente, impresso e assinado pelo 

candidato e entregue na Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação do CEART, apresentando, também, 

os originais da carteira de identidade e do diploma para conferência.    

 

12 - CALENDÁRIO  

 - Inscrições: de 04 a 07 de fevereiro de 2019. 

 - Divulgação dos resultados dos selecionados: 13 de fevereiro de 2019, no site do PPGAV, em 

  Processos Seletivos (acessar: http://www.udesc.br/ceart/ppgav)    

 - Matrícula: de 13 a 19 de fevereiro de 2019.  

- Início das aulas: 11 de março de 2019. 
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Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais    

Av. Madre Benvenuta, 1907 - Bairro Itacorubi - Florianópolis-SC - CEP 88035-001  

Contato: ppgav.ceart@udesc.br  

 

Florianópolis, 19 de dezembro de 2019.  

 

 

Profa Dra. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva 

Diretora Geral do CEART 


