Edital de abertura de inscrições para a seleção de
alunos(as) especiais para Seminário Temático
Pensamento

Giratório

–

Decolonialidade

e

Lugares de Fala nas Artes Cênicas Brasileiras
Contemporâneas oferecido pelo Programa de PósGraduação em Teatro (PPGT) do Centro de Artes
da UDESC em parceria com o SESC-SC.

O Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina - CEART/UDESC torna público
o presente Edital de abertura de inscrições para a seleção de alunos(as) especiais para
Seminário Temático Pensamento Giratório – Decolonialidade e Lugares de Fala nas
Artes Cênicas Brasileiras Contemporâneas oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em
Teatro (PPGT) do Centro de Artes da UDESC em parceria com o SESC-SC, conforme as normas
descritas no corpo deste Edital.
Aluno(a) Especial é aquele(a) sem vínculo com Programa de Pós-Graduação da UDESC, que
pode cursar disciplinas isoladamente. Para candidatar-se a aluno(a) especial da pós-graduação
é necessário ter concluído um curso de graduação. Também podem se inscrever como
alunos(as) especiais estudantes de outros programas de pós-graduação reconhecidos pela
CAPES.
Ementa: Decolonialidade e Lugares de Fala nas Artes Cênicas Brasileiras Contemporâneas a
partir do diálogo presencial com obras e integrantes de três grupos: Comum Coletivo (RJ),
Casa de Zoé (RN) e Dramaturgia Diones Camargo (RS). Tanto as apresentações dos trabalhos
artísticos destes grupos quanto as mesas de discussão com integrantes das companhias
comporão a programação do festival Palco Giratório, do SESC-SC, que acontecerá em
Florianópolis, em agosto de 2019. A disciplina é uma parceria com o projeto Pensamento
Giratório, que integra a programação do evento.
Carga Horária: 30h | 02 Créditos
Professoras/es responsáveis: Dra. Daiane Dordete Steckert Jacobs, Dra. Fátima Costa de
Lima e Dr. Vicente Concílio.
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12/08 (segunda) das 09h às 12h aula
13/08 (terça) 14h às 17h Mesa Inaugural Pensamento Giratório
14/08 (quarta) das 09h às 12h aula
15/08 (quinta) 14h às 17h Mesa com grupo 1 Comum Coletivo (RJ)
16/08 (sexta) 20h Apresentação da peça “Se Eu Fosse Iracema”, com 1 Comum Coletivo (RJ)
21/08 (quarta) das 08h às 12h aula
22/08 (quinta) 14h às 17h Mesa com grupo Ðramaturgia Diones Camargo (RS)
23/08 (sexta) 20h Apresentação da peça “A Mulher Arrastada”, com grupo Ðramaturgia Diones
Camargo (RS)
28/08 (quarta) das 09h às 12h aula
29/08 (quinta) 14h às 17h Mesa com Andreza Nóbrega da “AudiodescriçãoLAB” – SC sobre
acessibilidade.
31/08 (sábado) 20h Apresentação do espetáculo “Meu Seridó”, do grupo Casa de Zoé (RN)
02/09 (segunda) das 09h às 12h aula

1.

REQUISITOS PARA ADMISSÃO COMO ALUNO ESPECIAL

Possuir Diploma ou Certificado de Conclusão de Graduação.
2. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
2.1. Preencher na íntegra o formulário online de inscrição e enviar no prazo
estabelecido pelo Cronograma deste Edital (Item 4) pelo seguinte link:
http://www1.ceart.udesc.br/?idFormulario=108
2.2. Documentos exigidos para a inscrição (no formulário online de inscrição anexar cada
documento em arquivo único no formato PDF):
2.2.1. Cópia da carteira de identidade (RG) e CPF. Os candidatos estrangeiros
sem visto de permanência deverão apresentar: cópia do passaporte ou cópia da
carteira de identificação, quando oriundos de países para os quais a legislação
brasileira dispensa o visto para entrada no Brasil. Caso sejam selecionados, no dia
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autorizado para o Brasil, acompanhado do original;
2.2.2. Cópia frente e verso do Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão
de Curso de Graduação ou Diploma de Mestrado. No caso de candidatos portadores
de diplomas ou certificados estrangeiros, o documento apresentado 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);
2.2.3. Currículo Lattes atualizado.
2.3. A inscrição somente será considerada efetuada após o envio automático de
mensagem de confirmação ao e-mail informado pelo candidato no formulário de inscrição.
3.

MATRÍCULAS

3.1 As matrículas serão realizadas via e-mail. O candidato com inscrição homologada deverá
efetuar a matrícula enviando e-mail ao endereço alunoespecial.ceart@udesc.br com as
seguintes informações:


Assunto/título do e-mail: MATRÍCULA DE ALUNO ESPECIAL;



No corpo da mensagem: nome completo do candidato e nome da(s) disciplinas(s) que
vai cursar.
4.

08/07/2019 a 18/07/2019

CRONOGRAMA

INSCRIÇÕES (formulário online)
Divulgação do RESULTADO dos candidatos selecionados
como

25/07/2019 após 18h

Alunos(as)

Especiais

na

página

do

PPGT:

https://www.udesc.br/ceart/ppgt/processosseletivos/especial
O RESULTADO NÃO SERÁ FORNECIDO POR TELEFONE
OU POR E-MAIL.

02/08/2019 a 09/08/2019

MATRÍCULAS (por e-mail: alunoespecial.ceart@udesc.br)

5.

DISPOSIÇÕES FINAIS
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falhas de envio no formulário de inscrição online por quaisquer motivos, entre eles: de ordem
técnica

dos

computadores,

falhas

de

comunicação,

congestionamento

de

linhas

de

comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
5.2. Verificar a data de início e horário deste Seminário Temático no quadro de horários
2019/2 disponível na página do PPGT: https://www.udesc.br/ceart/ppgt/horarios.
5.3. 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 Programa de Pós-Graduação de
interesse.
5.4. A conclusão de disciplinas como aluno matriculado em disciplina isolada não privilegia o
ingresso como aluno regular.
5.5. Em caso de dúvidas encaminhar mensagem ao email alunoespecial.ceart@udesc.br.
5.6. Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Colegiado do Programa de PósGraduação em Teatro do Centro de Artes.

Florianópolis, 08 de julho de 2019.

Profa. Dra. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva
Diretora Geral do CEART
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5.1. A Direção de Pesquisa e Pós-Graduação do CEART não se responsabiliza por erros ou
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