Abre inscrições, fixa data, horário, local e critérios
para o Exame Nacional de Acesso ao Mestrado
Profissional em Artes – PROF-ARTES.

A Diretora Geral do Centro de Artes – CEART/UDESC, no uso de suas atribuições, considerando
o disposto no Estatuto da UDESC, aprovado pelo Decreto Nº 4.184/06, de 06 de abril de 2006,
bem como o previsto no Regimento Geral da UDESC, aprovado pela Resolução Nº
044/2007/CONSUNI, de 01/06/2007, torna pública a seguinte alteração no Edital Nº
004/2020/CEART, mantendo inalterados os demais itens e subitens do referido Edital:

ITEM DO EDITAL:
Anexo II - PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO E/OU PAGAMENTO DE TAXAS POR IES
DA REDE PROF-ARTES

ONDE SE LÊ:
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Taxa de inscrição no valor de R$ 96,81 (noventa e seis reais e oitenta e um centavos). O
pagamento será feito por meio de GRU, gerada automaticamente através do link:
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf
Atenção: digitalizar e/ou salvar o comprovante para anexá-lo no final do preenchimento do
formulário de inscrição. Não serão aceitos comprovantes de agendamento de pagamento.
Contato para esclarecimento de dúvidas: (71) 3283-6797.

LEIA-SE:
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Taxa de inscrição no valor de R$ 96,81 (noventa e seis reais e oitenta e um centavos). O
pagamento será feito por meio de GRU, gerada automaticamente através do link:
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA CRISTINA DA ROSA FONSECA DA SILVA em 06/07/2020 às 18:28:08, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00019664/2020 e o código QP5807SJ.
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formulário de inscrição. Não serão aceitos comprovantes de agendamento de pagamento.

Contato para esclarecimento de dúvidas: (71) 3283-6797.

Florianópolis, 06 de julho de 2020.

Profa. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva
Diretora Geral do Centro de Artes | UDESC

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA CRISTINA DA ROSA FONSECA DA SILVA em 06/07/2020 às 18:28:08, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00019664/2020 e o código QP5807SJ.
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