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METODOLÓGICAS E PROCESSOS DE CRIAÇÃO

A Coordenação do Curso de Especialização em Ensino  
de  Artes  Visuais:  Abordagens  metodológicas  e  
processos  de  criação/UAB  da  Faculdade  de  Artes 
Visuais,  torna  público  a  retificação  do  Item  3  DAS  
VAGAS e Item 4 DO PROCESSO DE SELEÇÃO.

Onde se lê:

3 DAS VAGAS

3.3 Para todos os candidatos os critérios e procedimentos de seleção serão os constantes 
deste Edital.

Leia-se:

3 DAS VAGAS

3.3 Professores(as) de artes visuais e áreas afins em atuação na Educação Básica, em 
contextos  não-formais  em  artes  visuais  ou  no  ensino  superior,  terão  prioridade  no 
preenchimento das vagas de que trata o presente processo de seleção. Em caso de não 
preenchimento destas vagas, poderão ser destinadas para o público em geral, desde que 
licenciados em artes visuais ou áreas afins.

3.4. O(A) candidato(a) que se inscrever às vagas reservadas para professor(a) de artes 
visuais ou áreas afins em atuação na Educação Básica e/ou contextos não-formais em arte, 
ao  realizar  sua  inscrição,  no  período  estabelecido  no  Cronograma,  deverá  apresentar 
documento comprobatório de vínculo como Professor(a) da Rede de Ensino da Educação 
Básica, contexto não-formal ou ensino superior.

3.5.  As  vagas  remanescentes,  resultantes  da  inexistência  de  candidatos(as) 
classificados(as) para as vagas destinadas a professores(as) licenciados em artes visuais 



ou áreas afins em atuação na Educação Básica, contexto não-formal ou ensino superior, 
serão preenchidas por candidatos classificados e que não encontram-se em atuação na 
Educação Básica.

3.6. Para todos os candidatos os critérios e procedimentos de seleção serão os constantes 
deste Edital.

Onde se lê:

4 DO PROCESSO DE SELEÇÃO

4.3.A exposição de motivos (enviada no ato da inscrição) tem caráter classificatório.  Ela 
será considerada em caso de empate na prova escrita, sendo avaliada na escala de zero 
(0,0) a dez (10,0). 

4.4 O candidato que não atingir, no mínimo, nota sete (7,0) será considerado reprovado e 
eliminado do processo seletivo.

4.6. Não haverá segunda chamada ou repetição da avaliação.

4.8. A classificação do candidato dependerá da média das duas notas da avaliação.

Leia-se:

4 DO PROCESSO DE SELEÇÃO

4.3.  A exposição  de motivos  (enviada  no ato  da inscrição)  tem caráter  classificatório  e 
eliminatório. Ela será avaliada na escala de zero (0,0) a dez (10,0). 

4.4 O candidato que não atingir,  no mínimo, nota sete (7,0)  na 1ª etapa (exposição de 
motivos), será considerado reprovado e eliminado do processo seletivo.

4.6. Não haverá segunda chamada ou repetição da avaliação. (item excluído) 

4.8. A nota final do candidato corresponderá à média aritmética das notas obtidas nas duas 
etapas do processo seletivo, sendo: 

Nota Final = Nota da Primeira Etapa + Nota da Segunda Etapa
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Goiânia, 02 de fevereiro de 2023.

Profa. Dra. Lilian Ucker Perotto 
Coordenadora do Curso de Especialização em Ensino de Artes Visuais: abordagens 

metodológicas e processos de criação
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