
 
 

  

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PPG-ARTES DA CENA 001/2018 REFERENTE AO PROCESSO 

SELETIVO 2018/2019 - INGRESSO NO MESTRADO E DOUTORADO 1° SEMESTRE DE 2019 

 

ONDE SE LÊ: 

 

SEÇÃO 2  

DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSANTES NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019  

Dos Requisitos para Ingresso (público alvo)  

Art. 5º. Poderão se inscrever nesse processo seletivo candidatos com projeto de pesquisa claramente 

aderente a uma das Linhas de Pesquisa do Programa e que atendam as seguintes exigências:  

 Para o curso Mestrado em Artes da Cena, poderão se inscrever portadores de diploma superior 

em Dança, Teatro, Artes Cênicas e áreas afins. Diplomas de outras áreas de conhecimento 

poderão ser aceitos, após analisados pela Comissão do Programa em conjunto com currículo 

que comprove experiência na área artística cênica.  

 

 Para o curso Doutorado em Artes da Cena, poderão se inscrever portadores de diploma 

superior em Dança, Teatro, Artes Cênicas e áreas afins; e de título de Mestrado, também em 

áreas afins, ou documento comprobatório de agendamento da defesa de Mestrado emitido 

pela instituição de ensino superior. Diplomas de outras áreas de conhecimento poderão ser 

aceitos, após analisados pela Comissão do Programa em conjunto com currículo que comprove 

experiência na área artística cênica. 

 

LEIA-SE: 

 

SEÇÃO 2 

DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSANTES NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019 

Dos Requisitos para Ingresso (público alvo) 



 
 

Art. 5º. Poderão se inscrever nesse processo seletivo candidatos com projeto de pesquisa claramente 

aderente a uma das Linhas de Pesquisa do Programa e que atendam as seguintes exigências: 

 Para o curso Mestrado em Artes da Cena, poderão se inscrever portadores de diploma ou 

certificado de conclusão de Graduação em Dança, Teatro, Artes Cênicas e áreas afins; ou 

documentação que ateste a previsão de conclusão de Graduação antes do período de matrícula de 

estudantes ingressantes. Diplomas de outras áreas de conhecimento poderão ser aceitos, após 

analisados pela Comissão do Programa em conjunto com currículo que comprove experiência na 

área artística cênica. 

 Para o curso Doutorado em Artes da Cena, poderão se inscrever portadores de diploma de 

Graduação em Dança, Teatro, Artes Cênicas e áreas afins; e de diploma ou certificado de conclusão 

de Mestrado, também em áreas afins, ou de documentação que ateste a previsão de conclusão do 

Mestrado antes do período de matrícula de estudantes ingressantes. Diplomas de outras áreas de 

conhecimento poderão ser aceitos, após analisados pela Comissão do Programa em conjunto com 

currículo que comprove experiência na área artística cênica. 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 

Das inscrições, procedimentos e documentos exigidos 

 

 Etapa 2 – Envio de documentos pelo site do Programa 

 

2.4. Diploma de Graduação, no caso dos candidatos ao Mestrado; e de Graduação e Mestrado, 

no caso dos candidatos ao Doutorado. Obs.: Somente no caso do Doutorado será aceito, no ato 

da inscrição, documento comprobatório de agendamento da defesa de Mestrado emitido pela 

instituição de ensino superior; 

 

 

 



 
 

LEIA-SE: 

 

Das inscrições, procedimentos e documentos exigidos 

 Etapa 2 – Envio de documentos pelo site do Programa 

2.4. Diploma de Graduação ou certificado de conclusão ou documentação que ateste a 

previsão de conclusão antes do período de matrícula de estudantes ingressantes, no caso dos 

candidatos ao Mestrado; e de diploma de Graduação e Mestrado, ou certificado de conclusão 

ou documentação que ateste a previsão de conclusão antes do período de matrícula de 

estudantes ingressantes, no caso dos candidatos ao Doutorado. 

 

 

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

 

 

Campinas, 03 de Agosto de 2018 
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