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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PPG-MÚSICA 001/2018 REFERENTE AO 

PROCESSO SELETIVO 2018/2019 - INGRESSO NO DOUTORADO                                      

1° SEMESTRE DE 2019 

 

ONDE SE LÊ: 

Das Datas e Prazos 

Art. 5
o
. O Processo Seletivo regido por este Edital obedecerá a cronograma específico, a saber: 

 06 a 10/08/2018 - Inscrições no Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA): 

https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato 

 14 a 20/08/2018 - Preenchimento de formulário e inclusão de documentos na área específica do PPG-

Música:  www.iar.unicamp.br/posgraduacao/inscricoes/musica.php 

 27/09/2018 - Divulgação dos aprovados na 1
a
 fase 

 09 e 10/10/2018 - Prova Prática e Entrevistas 

 11/10/2018 - Prova Escrita 

 30/10/2017 - Prazo para comprovação de proficiência em Língua(s) Estrangeira(s) 

 13/11/2017 - Divulgação do Resultado Final (candidatos aprovados na 2
a
 fase e lista de espera) 

 06 a 08/02/2018 - Matrícula  dos Candidatos Aprovados 

 

LEIA-SE: 

Das Datas e Prazos 

Art. 5
o
. O Processo Seletivo regido por este Edital obedecerá a cronograma específico, a saber: 

 06 a 10/08/2018 - Inscrições no Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA): 

https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato 

 14 a 20/08/2018 - Preenchimento de formulário e inclusão de documentos na área específica do PPG-

Música:  www.iar.unicamp.br/posgraduacao/inscricoes/musica.php 

 27/09/2018 - Divulgação dos aprovados na 1
a
 fase 

 09 e 10/10/2018 - Prova Prática e Entrevistas 

 11/10/2018 - Prova Escrita 

 30/10/2018 - Prazo para comprovação de proficiência em Língua(s) Estrangeira(s) 

 13/11/2018 - Divulgação do Resultado Final (candidatos aprovados na 2
a
 fase e lista de espera) 

 06 a 08/02/2018 - Matrícula  dos Candidatos Aprovados 
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ONDE SE LÊ: 

 Comprovação de proficiência em 2 idiomas estrangeiros (sendo 1 obrigatoriamente o inglês), conforme 

Art.26 deste edital. Obs.: a comprovação de proficiência em idiomas estrangeiros não é obrigatória no 

momento da inscrição, mas deve ser apresentada até a data de 30/10/2017. Candidatos que não comprovem 

proficiência até esta data não serão classificados.  

 

LEIA-SE: 

 Comprovação de proficiência em 2 idiomas estrangeiros (sendo 1 obrigatoriamente o inglês), conforme 

Art.26 deste edital. Obs.: a comprovação de proficiência em idiomas estrangeiros não é obrigatória no 

momento da inscrição, mas deve ser apresentada até a data de 30/10/2018. Candidatos que não comprovem 

proficiência até esta data não serão classificados.  

 

 

 

ONDE SE LÊ: 

Art. 23. O resultado final informando os candidatos aprovados às vagas, bem como os classificados na  lista 

de espera, será divulgado em 13/11/2017, em lista ordenada alfabeticamente.   

 

LEIA-SE: 

Art. 23. O resultado final informando os candidatos aprovados às vagas, bem como os classificados na  lista 

de espera, será divulgado em 13/11/2018, em lista ordenada alfabeticamente.   

 

 

Dúvidas: envie mensagem para selecaoposmusica@iar.unicamp.br 

 

 

Campinas, 25 de Julho de 2018 
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