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 as seguintes alterações no Edital Nº
004/2020/CEART, mantendo inalterados os demais itens e subitens do referido Edital:

ITENS DO EDITAL:
VI – DA INSCRIÇÃO – ETAPA I
ONDE SE LÊ:
6.1 A inscrição será feita via internet na página web do CEART/UDESC, acessando o link
do item 5.2 a partir das 18h00 do dia 1º de junho de 2020 até às 23h59 do dia 12 de
julho de 2020, observando o horário local de Brasília, exceto para as vagas da UFPB e UNB,
cuja inscrição será realizada em data diferenciada conforme CALENDÁRIO (Item XVII deste
edital).
LEIA-SE:
6.1 A inscrição será feita via internet na página web do CEART/UDESC, acessando o link
do item 5.2 a partir das 18h00 do dia 1º de junho de 2020 até às 23h59 do dia 21 de
setembro de 2020, observando o horário local de Brasília, exceto para as vagas da UFPB e
UNB, cuja inscrição será realizada em data diferenciada conforme CALENDÁRIO (Item XVII
deste edital).

VIII – DA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO – ETAPA II
ONDE SE LÊ:
8.1 A validação da inscrição será divulgada a partir das 18h do dia 27 de julho de
2020, no site www.ceart.udesc.br/profartes, observando o horário local de Brasília.
LEIA-SE:
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no site www.ceart.udesc.br/profartes, observando o horário local de Brasília.
XI – DA PROVA DE ARGUIÇÃO – ETAPA IV
ONDE SE LÊ:
11.1 A Prova de Arguição será realizada no período de 24 a 28 de agosto de 2020 e
aplicada aos/às candidatos/as aprovados/as na análise de Memorial Descritivo e Projeto de
Atividades.
11.2 O dia, horário, local ou plataforma da Prova de Arguição serão divulgados no dia
17 de agosto de 2020 no site www.ceart.udesc.br/profartes.
LEIA-SE:
11.1 A Prova de Arguição será realizada no período de 03 a 06 de novembro de 2020
e aplicada aos/às candidatos/as aprovados/as na análise de Memorial Descritivo e Projeto de
Atividades.
11.2 O dia, horário, local ou plataforma da Prova de Arguição serão divulgados no dia
12 de novembro de 2020 no site www.ceart.udesc.br/profartes.

XII – DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
ONDE SE LÊ:
12.5 O resultado da análise de Memorial e Projeto será divulgado a partir das 18h
dia 17 de agosto de 2020, na Secretaria e/ou nas páginas web das IES Associadas e
UDESC, observando o horário local de Brasília.
[...]
12.10 O resultado da prova de Arguição será divulgado a partir das 18h do dia 02
setembro de 2020, no sítio www.ceart.udesc.br/profartes, observando o horário local
Brasília.

do
da
de
de

LEIA-SE:
12.5 O resultado da análise de Memorial e Projeto será divulgado a partir das 18h
dia 26 de outubro de 2020, na Secretaria e/ou nas páginas web das IES Associadas e
UDESC, observando o horário local de Brasília.
[...]
12.10 O resultado da prova de Arguição será divulgado a partir das 18h do dia 12
novembro de 2020, no sítio www.ceart.udesc.br/profartes, observando o horário local
Brasília.

do
da
de
de

XIII – DA NOTA FINAL E CLASSIFICAÇÃO
ONDE SE LÊ:
13.3 O resultado final será publicado a partir das 18h do dia 08 de setembro de
2020, com os/as candidatos/as selecionados/as, dentro do número de vagas disponíveis do
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LEIA-SE:
13.3 O resultado final será publicado a partir das 18h do dia 18 de novembro de
2020, com os/as candidatos/as selecionados/as, dentro do número de vagas disponíveis do
Edital, por ordem decrescente da nota final, por IES Associada e por subárea – quando houver
– observando-se o horário local de Brasília.

XVII – DO CALENDÁRIO
ONDE SE LÊ:
Tabela 2: CRONOGRAMA

Divulgação do
Edital
ETAPA I

Inscrição on-line

A partir das 18h do dia 01/06/20.

Das 18h do dia 01/06/20 até às 23:59h do dia
12/07/20 na Página web:
https://www1.ceart.udesc.br/?idFormulario=154
(exceto UFPB e UNB, cujo período de inscrição
será de 18h do dia 01/07/20 até às 23:59h do
dia 12/07/20 na Página web:
https://www1.ceart.udesc.br/?idFormulario=155).

ETAPA II

Validação da
Inscrição
(Divulgação)

Dia: 27/07/20
Horário: a partir das 18h
Local: http://www.udesc.br/ceart/profartes e/ou
páginas e/ou murais das respectivas IES.

ETAPA III

Resultado da
Análise do Memorial
e Projeto

Dia: 17/08/20
Horário: a partir das 18h
Local: http://www.udesc.br/ceart/profartes e/ou
páginas e/ou murais da universidade escolhida
(endereço no Item 1.5 deste Edital)

ETAPA IV

Prova de Arguição
(virtual)

Dia: 24 a 28/08/20
Data, horário, local ou plataforma de realização: a
definir pela respectiva IES Associada e informados
no ato da divulgação do resultado da Análise de
Memorial e Projeto.
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ETAPA V

Resultado Final
(aptos/as à
matrícula)

Matrícula

Início das Aulas

Dia: 02/09/20
Horário: a partir das 18h
Local: http://www.udesc.br/ceart/profartes e/ou
páginas e/ou murais das respectivas IES.
Dia: 08/09/20
Horário: a partir das 16h
Local: http://www.udesc.br/ceart/profartes e/ou
murais das respectivas IES.
As datas serão informadas quando da divulgação
do resultado final do Processo Seletivo por meio
das páginas web e/ou murais das respectivas IES.
A data será definida por cada IES de acordo com
seu calendário acadêmico.

LEIA-SE:
Tabela 2: CRONOGRAMA

ETAPA I

Divulgação do
Edital
Inscrição online

ETAPA II

ETAPA III

ETAPA IV

Divulgação do
Validação das
Inscrições
Resultado da
Análise do
Memorial e
Projeto
Prova
de
Arguição
(virtual)

Resultado da
Prova de
Arguição

A partir das 18h do dia 01/06/20
Até às 23:59h do dia 21/09/20 na Página web:
https://www1.ceart.udesc.br/?idFormulario=154
(exceto UFPB e UNB, na Página web:
https://www1.ceart.udesc.br/?idFormulario=155).
Dia: 05/10/2020
Horário: a partir das 18h
Local: http://www.udesc.br/ceart/profartes e/ou
páginas e/ou murais das respectivas IES.
Dia: 26/10/20
Horário: a partir das 18h
Local: http://www.udesc.br/ceart/profartes e/ou páginas
e/ou murais da universidade escolhida (endereço no
Item 1.5 deste Edital)
Dia: 03 a 06/11/20
Data, horário, local ou plataforma de realização: a
definir pela respectiva IES Associada e informados no
ato da divulgação do resultado da Análise de Memorial e
Projeto.
Dia: 12/11/20
Horário: a partir das 18h
Local: http://www.udesc.br/ceart/profartes e/ou
páginas e/ou murais das respectivas IES.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA CRISTINA DA ROSA FONSECA DA SILVA em 16/07/2020 às 08:40:49, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Matrícula
Início das Aulas

Dia: 18/11/20
Horário: a partir das 16h
Local: http://www.udesc.br/ceart/profartes e/ou
murais das respectivas IES.
As datas serão informadas quando da divulgação do
resultado final do Processo Seletivo por meio das páginas
web e/ou murais das respectivas IES.
A data será definida por cada IES de acordo com seu
calendário acadêmico.

Florianópolis, 16 de julho de 2020.

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