
                                             
 

 

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DAS 

INSCRIÇÕES PARA O EXAME NACIONAL DE ACESSO AO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM ARTES 2020 PROF-ARTES / CENTRO DE ARTES 

(CEART) 

 

A Coordenação Local do PROF-ARTES/CEART/UDESC, atendendo o disposto 

no Edital nº 004/2020/CEART, de 20 de agosto de 2020, apresenta o resultado dos 

recursos contra a homologação das inscrições para o Exame Nacional de Acesso ao 

Mestrado Profissional em Artes, na Universidade do Estado de Santa Catarina: 

 

I - Inscrições DEFERIDAS 

 

NOME Motivo do deferimento 

Flávia Fernanda Ferreira do 

Nascimento Moraes 

O candidato apresentou no recurso os argumentos e 

justificativa que contemplam os objetivos do edital. 

Ivonilde Pereira Coelho 

Belaglovis  

O candidato apresentou no recurso os argumentos e 

justificativa que contemplam os objetivos do edital.  

Marcos André Gomes 

Rodrigues  

O candidato apresentou no recurso os argumentos e 

justificativa que contemplam os objetivos do edital.  

Paulo Victor Monteiro 

Santana De Oliveira 

O candidato apresentou no recurso os argumentos e 

justificativa que contemplam os objetivos do edital.  

 

 

 

II - Inscrições INDEFERIDAS e respectivos motivos 

 

NOME Motivo do indeferimento 

Ana Cristina Souza Silva  Não enviou recurso no prazo estabelecido em edital.   

Jorge Henrique Gonçalves 

Alves  

Declaração não atesta que está em exercício em sala de 

aula, dando aula de arte.  

Não declarou compromisso com mínimo de 10h de aula.  

Kleriston Luis Rocha Neris  Não enviou recurso no prazo estabelecido em edital.   

Lidyane Silva Gomes Não enviou o contracheque do último mês no prazo 

estabelecido em edital.  

Michael Jakson Furtado 

Amorim  

Declaração não atesta que está em exercício em sala de 

aula, dando aula de arte;  

Declaração não foi feita a próprio punho e não atesta 

compromisso de pelo menos 10h aula durante o 

mestrado;  

Sheydson Paulino Reis 

Lima 

Não enviou a referida declaração de próprio punho no 

prazo estabelecido no edital  

 

 

 

 



                                             
 

 

São Luís, 16 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. Reinaldo Portal Domingo 

Coordenador Nacional do PROF-ARTES 

 


