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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES DA CENA 
Edital PPG Artes da Cena/EMAC/UFG nº 03/2021 

Processo Seletivo para o Curso de Mestrado Acadêmico 
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena (PPGAC) da 
Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), 
no uso de suas atribuições regulamentares e considerando o contexto de pandemia, que 
vem gerando dificuldades de operacionalização às atividades acadêmicas, torna pública 
a retificação do Edital 03/2021 relativo ao processo seletivo para o curso de Mestrado 
em Artes da Cena, fazendo correção de algumas informações e prorrogando o prazo de 
inscrições e outras datas daí decorrentes.  
 
a) Onde se lê: 
 

4.1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 23 de agosto a 27 de setembro de 2021 
 
Leia-se: 
 

4.1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 23 de agosto a 11 de outubro de 2021 
 
b) Onde se lê: 
 

4.1.1. Prazo final para solicitação da GRU relativa à taxa de inscrição, conforme 
item 4.3 alínea i: até 20 de setembro de 2021 às 23:59 horas. 

 
Leia-se: 
 

4.1.1. Prazo final para solicitação da GRU relativa à taxa de inscrição, conforme 
item 4.3 alínea i: até 08 de outubro de 2021 às 23:59 horas. 

 
c) Onde se lê: 
 

4.2. FORMA: VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). Os documentos 
exigidos para a inscrição, conforme item 4.3 deste edital, deverão ser 
encaminhados  em arquivo digital, por correio eletrônico (e-mail) para o endereço 
que segue: selecaoppgartesdacena.emac@ufg.br, em mensagem única, tendo 
como título da mensagem a expressão “PROCESSO SELETIVO 03/2021”, até a 
data limite para inscrição: 27 de setembro de 2021, às 23:59 horas. 

 
Leia-se: 

 



 

	

	
MINISTÉRIO	DA	EDUCAÇÃO		
UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE	GOIÁS		
ESCOLA	DE	MÚSICA	E	ARTES	CÊNICAS	

	
	

4.2. FORMA: VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). Os documentos 
exigidos para a inscrição, conforme item 4.3 deste edital, deverão ser 
encaminhados  em arquivo digital, por correio eletrônico (e-mail) para o endereço 
que segue: selecaoppgartesdacena.emac@ufg.br, em mensagem única, tendo 
como título da mensagem a expressão “PROCESSO SELETIVO 03/2021”, até a 
data limite para inscrição: 11 de outubro de 2021, às 23:59 horas. 

 
d) Onde se lê: 
 

4.3. h) Currículo Lattes com a produção dos últimos 5 anos (a partir de 2016), 
acrescida do período de janeiro a agosto de 2021, atualizado. O currículo Lattes 
deve ser preenchido na seguinte página do CNPq: http://lattes.cnpq.br. 

 
Leia-se: 
 

4.3. h) Currículo Lattes com a produção dos últimos 5 anos (a partir de 2016), 
acrescida do período de janeiro a outubro de 2021, atualizado. O currículo Lattes 
deve ser preenchido na seguinte página do CNPq: http://lattes.cnpq.br.	 

 
e) Onde se lê: 
 

4.3. i) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 
(cem reais). A Guia de Recolhimento (GRU) deverá ser solicitada com envio de e-
mail ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena, até o dia 20/09/2021 e o 
pagamento deve ocorrer até o dia 23 de setembro de 2021, informando nome 
completo, CPF, endereço, bairro, cidade, estado e CEP, por meio do seguinte 
endereço eletrônico: selecaoppgartesdacena.emac@ufg.br. Para os (as) 
candidatos (as) que obtiveram a isenção da taxa de inscrição, enviar comprovante 
de isenção, emitido pelo próprio PPG Artes da Cena, quando deferido o pedido 
realizado pelo candidato.	

 
Leia-se: 
 

4.3. i) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 
(cem reais). A Guia de Recolhimento (GRU) deverá ser solicitada com envio de e-
mail ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena, até o dia 08/10/2021 e o 
pagamento deve ocorrer até o dia 11 de outubro de 2021, informando nome 
completo, CPF, endereço, bairro, cidade, estado e CEP, por meio do seguinte 
endereço eletrônico: selecaoppgartesdacena.emac@ufg.br. Para os (as) 
candidatos (as) que obtiveram a isenção da taxa de inscrição, enviar comprovante 
de isenção, emitido pelo próprio PPG Artes da Cena, quando deferido o pedido 
realizado pelo candidato. 
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f) Onde se lê: 
 

4.3. n) Tabela de Pontuação do Currículo (Anexo V deste Edital) preenchida pelo 
próprio candidato, a ser validada pela banca examinadora. Os comprovantes 
devem ser enviados até dia 10/11/2021, conforme orientação no anexo V deste 
edital; 

 
Leia-se: 
	

4.3. n) Tabela de Pontuação do Currículo (Anexo V deste Edital) preenchida pelo 
próprio candidato, a ser validada pela banca examinadora. Os comprovantes 
devem ser enviados até dia 07/01/2022, conforme orientação no anexo V deste 
edital; 

 
g) Onde se lê: 
 

4.8. O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 28 
de setembro de 2021, no site do Programa: <https://artesdacenappg.emac.ufg.br>	

 
Leia-se: 
 

4.8. O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 13 
de outubro de 2021, no site do Programa: <https://artesdacenappg.emac.ufg.br> 

 
h) Onde se lê: 
 

4.9. Havendo recurso ao resultado preliminar à homologação das inscrições, que 
obedeça ao prazo das 48 horas, contadas a partir da divulgação, considerando os 
dias úteis, novo resultado será divulgado no dia 01 de outubro de 2021, no site do 
Programa:	<https://artesdacenappg.emac.ufg.br> 

 
Leia-se: 
 

4.9. Havendo recurso ao resultado preliminar à homologação das inscrições, que 
obedeça ao prazo das 48 horas, contadas a partir da divulgação, considerando os 
dias úteis, novo resultado será divulgado no dia 18 de outubro de 2021, no site 
do Programa:	<https://artesdacenappg.emac.ufg.br>   

 
i) Onde se lê: 
 

9.2. Os(as) candidatos(as) aptos(as) a participar da quarta fase deverão enviar à 
Secretaria do Programa cópias digital simples dos documentos que comprovem 
as informações inseridas na Tabela de Pontuação do Currículo, no dia 10 de 
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novembro de 2021, através do e-mail selecaoppgartesdacena.emac@ufg.br. 
 
Leia-se: 
 

9.2. Os(as) candidatos(as) aptos(as) a participar da quarta fase deverão enviar à 
Secretaria do Programa cópias digital simples dos documentos que comprovem as 
informações inseridas na Tabela de Pontuação do Currículo, até o dia 07 de 
janeiro de 2022, através do e-mail selecaoppgartesdacena.emac@ufg.br. 

 
j) Onde se lê: 
 

9.3. A Comissão de Seleção fará a conferência da pontuação dos currículos dos 
candidatos conforme a Tabela de Pontuação de Currículos e considerando apenas 
as produções relativas ao período compreendido entre os anos de 2016 e agosto de 
2021 

 
Leia-se: 
 

9.3. A Comissão de Seleção fará a conferência da pontuação dos currículos dos 
candidatos conforme a Tabela de Pontuação de Currículos e considerando apenas 
as produções relativas ao período compreendido entre os anos de 2016 e outubro 
de 2021; 
 

k) Onde se lê: 
 
12. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO  

Atividade Data (Horário e Local quando 
for o caso) 

Publicação do Edital 03/2021 13/08/2021 
Período de solicitação de impugnação do edital 16 e 17/08/2021 
Publicação do resultado dos pedidos de impugnação  19/08/2021 
Período de inscrições 23/08/2021 a 27/09/2021 
Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição 23 a 27/08/2021 
Resultado preliminar da isenção da taxa de inscrição  01/09/2021 
Período para recurso do resultado da isenção da taxa de inscrição 01 a 02/09/2021 
Resultado Final da isenção da taxa de inscrição 03/09/2021 
Prazo final para solicitação da GRU da taxa de inscrição 20/09/2021 
Prazo final para pagamento da GRU da taxa de inscrição 	 23/09/2021 
Resultado preliminar da homologação das inscrições	 28/09/2021 
Prazo final para interposição de recurso contra a homologação das inscrições	 29 e 30/09/2021 
Resultado final da homologação das inscrições	 01/10/2021	
Publicação dos componentes da Comissão de Seleção 01/10/2021 
Prazo final para interposição de recurso contra os componentes da Comissão 
de Seleção 

04/10/2021 

Resultado final da composição da Comissão de Seleção 05/10/2021 
Resultado preliminar da Análise de Projeto de Pesquisa 08/10/2021 
Prazo final para interposição de recurso contra os resultados da Análise de 
Projeto de Pesquisa 

                 11/10/2021  

Resultado Final da Análise de Projeto de Pesquisa 15/10/2021 
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Divulgação da Instrução Normativa contendo as datas, procedimentos, 
software e horários específicos de cada candidato para realização do Exame 
Oral (online) 

15/10/2021 

Realização do Exame Oral 18 a 22/10/2021 
Resultado Preliminar do Exame Oral 25/10/2021 
Prazo Final para interposição de recurso contra os resultados do Exame Oral 27/10/2021 
Resultado Final do Exame Oral 29/10/2021 
Prazo para envio dos comprovantes digitais de Suficiência em Língua 
Estrangeira  

01/11 a 03/11/2021 

Resultado preliminar da comprovação de Suficiência em Língua estrangeira 04/11/2021 
Prazo final para interposição de recurso contra os resultados da comprovação 
de Suficiência em língua estrangeira 

08/11/2021 

Resultado final da comprovação de Suficiência em Língua Estrangeira 09/11/2021 
Prazo para envio dos comprovantes digitais da Tabela de Pontuação de 
Currículo (TPC) 

10/11/2021 

Resultado Preliminar da Análise da Curriculum Vitae (CV)  18/11/2020 
Prazo final para interposição de recurso contra resultado da Análise 
Curriculum Vitae (CV)  

22/11/2021 

Resultado final da Análise Curriculum Vitae (CV) 24/11/2021 
Resultado Preliminar do Processo Seletivo 26/11/2021 
Período de interposição de recurso quanto ao resultado preliminar do Processo 
Seletivo 

30/11/2021 

Resultado final do Processo Seletivo 02/12/2021 
 
Leia-se: 
 
12. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO  

Atividade Data (Horário e Local quando 
for o caso) 

Publicação do Edital 03/2021 13/08/2021 
Período de solicitação de impugnação do edital 16 e 17/08/2021 
Publicação do resultado dos pedidos de impugnação  19/08/2021 
Período de inscrições 23/08/2021 a 11/10/2021 
Prazo final para solicitação da GRU da taxa de inscrição 08/10/2021 
Prazo final para pagamento da GRU da taxa de inscrição 	 11/10/2021 
Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição 23 a 27/08/2021 
Resultado preliminar da isenção da taxa de inscrição  01/09/2021 
Período para recurso do resultado da isenção da taxa de inscrição 01 a 02/09/2021 
Resultado Final da isenção da taxa de inscrição 03/09/2021 
Resultado preliminar da homologação das inscrições	 13/10/2021 
Prazo final para interposição de recurso contra a homologação das inscrições	 15/10/2021 
Resultado final da homologação das inscrições	 18/10/2021	
Publicação dos componentes da Comissão de Seleção 18/10/2021 
Prazo final para interposição de recurso contra os componentes da Comissão 
de Seleção 

20/10/2021 

Resultado final da composição da Comissão de Seleção 21/10/2021 
Resultado preliminar da Análise de Projeto de Pesquisa 25/10/2021 
Prazo final para interposição de recurso contra os resultados da Análise de 
Projeto de Pesquisa 

                 27/10/2021  

Resultado Final da Análise de Projeto de Pesquisa 28/10/2021 
Divulgação da Instrução Normativa contendo as datas, procedimentos, 
software e horários específicos de cada candidato para realização do Exame 
Oral (online) 

29/10/2021 

Realização do Exame Oral 01 a 05/11/2021 
Resultado Preliminar do Exame Oral 08/11/2021 
Prazo Final para interposição de recurso contra os resultados do Exame Oral 10/11/2021 
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Resultado Final do Exame Oral 11/11/2021 
Prazo para envio dos comprovantes digitais de Suficiência em Língua 
Estrangeira  

17/12/2021 

Resultado preliminar da comprovação de Suficiência em Língua estrangeira 20/12/2021 
Prazo final para interposição de recurso contra os resultados da comprovação 
de Suficiência em língua estrangeira 

22/12/2021 

Resultado final da comprovação de Suficiência em Língua Estrangeira 23/12/2021 
Prazo para envio dos comprovantes digitais da Tabela de Pontuação de 
Currículo (TPC) 

07/01/2022 

Resultado Preliminar da Análise da Curriculum Vitae (CV)  24/01/2022 
Prazo final para interposição de recurso contra resultado da Análise 
Curriculum Vitae (CV)  

26/01/2022 

Resultado final da Análise Curriculum Vitae (CV) 27/01/2022 
Resultado Preliminar do Processo Seletivo 27/01/2022 
Período de interposição de recurso quanto ao resultado preliminar do Processo 
Seletivo 

31/01/2022 

Resultado final do Processo Seletivo 01/02/2022 
 
l) Onde se lê: 
 

ANEXO V 
TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

 
 

2. Produção Científica (2017 a 2021) (máximo de 30 pontos)   
3. Participação em Congressos, Eventos Científicos e Mostras 
Artísticas (2017 a 2021) (máximo de 10 pontos)   

4.  Produção Artística (2017 a 2021) (máximo de 30 pontos)   
5. Atuação Profissional (2017 a 2021) (máximo de 10 pontos)   

 
OBS: 

1) Somente serão pontuados os itens discriminados na Tabela de Pontuação do Currículo (TPC) e cujos 
comprovantes sejam enviados ao email selecaoppgartesdacena.emac@ufg.br, conforme Calendário do 
Processo Seletivo. Os critérios para classificação da produção artística se basearão nos critérios utilizados 
pela CAPES. As classificações de circulação nacional e internacional dos espetáculos não se referem a 
apresentações realizadas em outros estados e/ou países, mas na abrangência do evento e na vigência de 
processo seletivo ou convite formal/institucional. São consideradas (pontuadas) apenas as produções 
realizadas desde 2017 até os dias atuais. 

 
Leia-se: 
 

ANEXO V 
TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

 
 

2. Produção Científica (2016 a outubro 2021) (máximo de 30 pontos)   
3. Participação em Congressos, Eventos Científicos e Mostras 
Artísticas (2016 a outubro 2021) (máximo de 10 pontos)   

4.  Produção Artística (2016 a outubro 2021) (máximo de 30 pontos)   
5. Atuação Profissional (2016 a outubro 2021) (máximo de 10 pontos)   

 
OBS: 

1) Somente serão pontuados os itens discriminados na Tabela de Pontuação do Currículo (TPC) e cujos 
comprovantes sejam enviados ao email selecaoppgartesdacena.emac@ufg.br, conforme Calendário do 
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Processo Seletivo. Os critérios para classificação da produção artística se basearão nos critérios utilizados 
pela CAPES. As classificações de circulação nacional e internacional dos espetáculos não se referem a 
apresentações realizadas em outros estados e/ou países, mas na abrangência do evento e na vigência de 
processo seletivo ou convite formal/institucional. São consideradas (pontuadas) apenas as produções 
realizadas desde 2016 até os dias atuais. 

 


