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RETIFICAÇÃO NÚMERO 1 AO EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE ARTES 

1º SEMESTRE DE 2020 

 

5. Do resultado da pré-inscrição: 

ONDE CONSTOU: O resultado da pré-inscrição será divulgado dia 26 de Fevereiro de 2020, na 

página do Instituto de Artes. 

CONSTAR: O resultado da pré-inscrição será divulgado dia 27 de Fevereiro de 2020, na página 

do Instituto de Artes. 

 

6. Das inscrições: 

ONDE CONSTOU: Cada Unidade tem autonomia para se utilizar ou não da pré-inscrição 

prevista no Calendário Acadêmico da DAC, esse procedimento é utilizado pela Pós-graduação 

do IA, portanto, os candidatos selecionados na pré-inscrição deverão realizar a inscrição on-

line, no sistema acadêmico da Universidade (SIGA – Sistema de Gestão Acadêmica), nos dias 

02 e 03 de março de 2020, no seguinte endereço: 

CONSTAR: Cada Unidade tem autonomia para se utilizar ou não da pré-inscrição prevista no 

Calendário Acadêmico da DAC, esse procedimento é utilizado pela Pós-graduação do IA, 

portanto, os candidatos selecionados na pré-inscrição deverão realizar a inscrição on-line, no 

sistema acadêmico da Universidade (SIGA – Sistema de Gestão Acadêmica), nos dias 05 e 06 

de março de 2020, no seguinte endereço: 

 

7. Observações 

ONDE CONSTOU: 7.4. Conforme calendário oficial da DAC, as aulas terão início no dia 02 de 

março de 2020. Os candidatos selecionados na pré-inscrição de estudantes especiais poderão 

assistir à primeira aula, ainda que não tenham concluído o processo de inscrição no SIGA. 

CONSTAR: 7.4. Conforme calendário oficial da DAC, as aulas terão início no dia 03 de março de 

2020. Os candidatos selecionados na pré-inscrição de estudantes especiais poderão assistir à 

primeira aula, ainda que não tenham concluído o processo de inscrição no SIGA. 
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Calendário da Seleção de Estudantes Especiais 

 

ONDE CONSTOU: 26/02/2020 - Divulgação dos candidatos selecionados na pré-inscrição 

CONSTAR: 27/02/2020 - Divulgação dos candidatos selecionados na pré-inscrição 

 

ONDE CONSTOU: 02/03/2020 – Início das atividades do 1º período letivo de 2020 

CONSTAR: 03/03/2020 – Início das atividades do 1º período letivo de 2020 

 

ONDE CONSTOU: 02 e 03/03/2020 – Inscrição na DAC/SIGA dos Candidatos selecionados na 

Pré-inscrição 

CONSTAR: 05 e 06/03/2020 – Inscrição na DAC/SIGA dos Candidatos selecionados na Pré-

inscrição 

 

ONDE CONSTOU: 06/03/2020 – DAC divulga na web Relatório de Matrícula de Estudante 

Especial em Disciplinas Isoladas de Pós-Graduação 

CONSTAR: 11/03/2020 – DAC divulga na web Relatório de Matrícula de Estudante Especial em 

Disciplinas Isoladas de Pós-Graduação 

 


