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EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ALUNOS(AS) ESPECIAIS PARA O 
SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE 2019 

  

1. INFORMAÇÕES GERAIS  

Os/as candidatos/as aprovados/as no presente edital integrarão a categoria de aluno/a 
especial conforme o Estatuto e Regimento Geral da UFG.  

2. CLIENTELA  

Portadores/as de diploma de curso superior de graduação plena, devidamente 
reconhecida pelo MEC.  

3. VAGAS  

Em cada disciplina serão ofertadas as vagas indicadas no item 5.3, não havendo 
obrigatoriedade de preenchimento de sua totalidade.  

4. INSCRIÇÕES  

4.1. As inscrições serão feitas no período de 05 a 08 de agosto de 2019, por meio do                  
envio de cópia digital dos documentos necessários (ver item 4.3.) para o e-mail 
selecaoppgartesdacena.emac@ufg.br, contendo como título a expressão “INSCRIÇÃO 
PARA ALUNO ESPECIAL”. 

4.2. Cada candidato/a poderá se inscrever em, no máximo, uma disciplina.  

4.3. Documentos exigidos:  a) requerimento de inscrição devidamente preenchido 
(anexo 1);  b) Diploma ou Declaração de Conclusão de Curso de graduação;  c) 
Histórico escolar do Curso de Graduação;  d) Curriculum Vitae na Plataforma Lattes, 
atualizado.; e) Carteira de identidade; f) Comprovante de matrícula ou de vínculo a 
outro Programa de Pós-Graduação, se for o caso.  

5. SELEÇÃO  

A seleção dos/as candidatos/as ocorrerá entre os dias 12 e 13 de agosto de 2019 e será 
realizada mediante a solicitação enviada pelo aluno (formulário em anexo), juntamente 
com os demais documentos requeridos, endereçada ao professor/a responsável pela 
disciplina selecionada  no ato da inscrição.   

5.1 Processo seletivo:   

a) O processo seletivo será realizado mediante avaliação dos argumentos do aluno pelo             
professor/a responsável pela disciplina;   

b) Os/as candidatos/as serão avaliados/as com base nos seguintes critérios: motivos           
pelos quais deseja cursar a disciplina; competência textual para expressar justificativas e 
argumentos e a adequação do currículo à proposta da disciplina. 
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5.2 Critérios de classificação:   

a) Os/as candidatos/as serão classificados/as por ordem decrescente das notas na 
avaliação do docente responsável pela disciplina e selecionados/as até o número 
máximo de alunos especiais aceitos em cada disciplina;   

b) As disciplinas e respectivas vagas oferecidas para alunos/as  

• O Trágico da Ação - Prof. Adriano Corrêia (5 vagas) 
• Tópicos Especiais em Artes da Cena: Memórias que Dançam ou a 

Performativida de Daquilo que Lembramos  - PROF RAFAEL GUARATO  
(5 vagas) 

• Educação Somática e Dramaturgia do Corpo Cênico -  Profa. Natássia Garcia e 
profa. Valéria Figueiredo (5 vagas)  

• Experiências Educacionais e Poéticas Populares - Profa. Renata de Lima 
Silva e Profa. Marlini Dorneles de Lima (5 vagas)  
 

5.4. Não haverá revisão das notas atribuídas aos/às candidatos/as ou de qualquer outro             
item da seleção.  

6. CALENDÁRIO  

6.1. Período das inscrições: 05 a 08 de agosto de 2019 (de acordo com item 4.1.).  

6.2 . Data da divulgação da lista dos candidatos selecionados: 13 de agosto.   

O resultado será divulgado pelo site do PPGAC (https://artesdacenappg.emac.ufg.br/) 

6.3 A matrícula será realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, na Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena, no horário das 08h00 às 14h00.  

 

CASOS OMISSOS  

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação           
em Artes da Cena. 

  

 

Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena 
Escola de Música e Artes Cênicas 

Universidade Federal de Goiás 
 

Coordenador: Prof. Dr. Alexandre Silva Nunes 
Vice-coordenadora: Profa. Dra. Renata de Lima Silva 

Secretária: Gisana Cristina Alves Bueno 
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ANEXO ÚNICO - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ALUNOS(AS) ESPECIAIS 2019-2 

 
DISCIPLINA PRETENDIDA: 

 
 

NOME DO CANDIDATO: 
 
 
RG:  CPF:  

CURSO DE GRADUAÇÃO: 
 
 

UNIVERSIDADE DA GRADUAÇÃO: 
 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO OU MESTRADO EM CURSO OU JÁ 
CONCLUÍDO, SE FOR O CASO: 

 
 

UNIVERSIDADE DA PÓS-GRADUAÇÃO, SE FOR O CASO: 
 
 

JUSTIFICATIVA: 
  

 
	


