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ERRATA 01 - EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2017 

 
 
A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual – PPGACV, 
níveis mestrado e doutorado, da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e regulamentares, torna público, para conhecimento dos interessados, 
a seguinte Errata junto ao EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2017. 
 
1 - Onde se lê:   
(a) Imagem, Cultura e Produção de Sentido 
Estudo de imagens e visualidades artísticas, seus processos de criação, recepção, 
circulação e produção de sentido, articulados com a cultura. 
Docentes: Cleomar de Sousa Rocha, Rita Morais de Andrade, Samuel de Jesus, Carla 
Milani. 
 
Leia-se:  
 (a) Imagem, Cultura e Produção de Sentido 
Estudo de imagens e visualidades artísticas, seus processos de criação, recepção, 
circulação e produção de sentido, articulados com a cultura. 
Docentes: Cleomar de Sousa Rocha, Rita Morais de Andrade, Rosana Horio Monteiro, 
Samuel de Jesus, Carla Milani. 
 
2 -  
Onde se lê: 
2.3.3. Documentos comprobatórios referentes à língua estrangeira:  
 

Letra a) - Os(as) candidatos(as) ao Mestrado e ao Doutorado deverão apresentar 
certificado ou comprovante de suficiência em língua estrangeira nos seguintes 
idiomas: inglês, francês ou espanhol. Os(as) candidatos(as) ao Mestrado devem 
apresentar certificado de suficiência em uma língua estrangeira e os(as) 
candidatos(as) ao Doutorado devem apresentar certificados de suficiência em 
duas línguas; Os respectivos certificados deverão ser entregues no PPGACV, 
no caso de aprovação, como parte do material exigido para depósito para banca 
de qualificação. 

 
Leia-se: 
2.3.3. Documentos comprobatórios referentes à língua estrangeira:  
 

Letra a) -  Os(as) candidatos(as) ao Mestrado e ao Doutorado deverão 
apresentar certificado ou comprovante de suficiência em língua estrangeira nos 
seguintes idiomas: inglês, francês ou espanhol. Os(as) candidatos(as) ao 
Mestrado devem apresentar certificado de suficiência em uma língua estrangeira 
e os(as) candidatos(as) ao Doutorado devem apresentar certificados de 
suficiência em duas línguas. 

 
– Onde se lê: 

Letra c) - c) Serão aceitos até a data do exame de qualificação para o Processo 
Seletivo PPGACV a que se refere o presente edital os certificados ou diplomas 
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emitidos por uma das instituições abaixo relacionadas, com validade de 02 (dois) 
anos: 

 
Leia-se: 

Letra c) - Serão aceitos até a data de realização do exame de qualificação (ver 
Regulamento PPGACV) os certificados ou diplomas de suficiência de língua 
estrangeira por uma das instituições abaixo relacionadas, com validade de 02 
(dois) anos. 

 
3 – Onde se lê: 
4.5.1. Exclusivamente para este Edital, a banca para avaliação dos recursos será 
composta pelos seguintes professores: Edgar Franco, Raimundo Martins, Rosana 
Monteiro. 
 
Leia-se: 
4.5.1. Exclusivamente para este Edital, a banca para avaliação dos recursos será 

composta pelos seguintes professores: Edgar Franco, Carla Abreu e Samuel de 
Jesus. 

 
4 – Onde se lê: 

2.5. Os envelopes lacrados contendo os documentos exigidos para inscrição 
deverão ser entregues na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Arte e 
Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás 
(UFG) no seguinte endereço: Universidade Federal de Goiás (UFG) – Campus 
Samambaia - Faculdade de Artes Visuais - Programa de Pós-Graduação em Arte 
e Cultura Visual-Mestrado/Doutorado. Avenida Esperança, s/n - Campus 
Universitário, CEP 74690-900, Goiânia – GO, telefone (0xx62) 3521-1440, de 2a 
a 5a feira das 08h às 12h e das 14h às 16h e 6a feira das 08h às 12h; 

 
Leia-se: 

2.5. Os envelopes lacrados contendo os documentos exigidos para inscrição deverão 
ser entregues na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura 
Visual da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (UFG) 
no seguinte endereço: Universidade Federal de Goiás (UFG) – Campus 
Samambaia - Faculdade de Artes Visuais - Programa de Pós-Graduação em Arte 
e Cultura Visual-Mestrado/Doutorado. Avenida Esperança, s/n - Campus 
Universitário, CEP 74690-900, Goiânia – GO, telefone (0xx62) 3521-1440, de 2a. 
3 a.e 5a feira das 10h às 12h e das 14h às 17h e 6a feira das 10h às 12h, ou via 
SEDEX ou outra correspondência expressa, nacional ou internacional, 
ENTREGUES a Secretaria do PPGACV até as 17 horas do dia 15 de setembro.  

 
 

Goiânia, 14 de agosto de 2017. 
 

 
Thiago Fernando Sant’Anna e Silva 

Presidente da Comissão de Elaboração 
do Edital de Aluno Regular 2017 


