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ADENDO 3 

 

A comissão de seleção informa a alteração do Edital PROPEG nº 07/2021, em 

consequência da readequação de endereços do site da Ufac, em conformidade com o 

disposto abaixo: 

 

Item 7 

Onde se lê: 

7.1 A interposição de recursos deverá ser dirigida à Comissão de Seleção e deverá ser 

realizada no endereço http://sistemas.ufac.br/ppgac no local destinado para envio de 

recursos.  

 

Leia-se 

7.1 A interposição de recursos deverá ser dirigida à Comissão de Seleção e deverá ser 

realizada no endereço https://sistemas2.ufac.br/recursos no local destinado para envio de 

recursos.  

 

 

Item 10 

Onde se lê: 

 

CRONOGRAMA  

O cronograma do processo de seleção será conforme estabelecido no Quadro 1.  

Quadro 1 – Cronograma detalhado das etapas para seleção ao curso de Mestrado em Artes Cênicas. 

Data e Horário Etapa 

17/05/2021 Divulgação do Edital  

01/06/2021 a 17/06/2021 Período de inscrição, exclusivamente online através do site 

http://sistemas.ufac.br/ppgac 

https://sistemas2.ufac.br/recursos
http://sistemas.ufac.br/ppgac


 

21/06/2021 Divulgação preliminar da lista de inscrições deferidas e 

indeferidas, publicadas em www.ufac.br.  

22/06/2021 e 24/06/2021 Recurso para as inscrições indeferidas. O Recurso deverá 

ser submetido à Comissão de Seleção exclusivamente 

online através do site http://sistemas.ufac.br/ppgac 

 

28/06/2021 Divulgação final do deferimento de inscrições, publicado 

em www.ufac.br . 

02/07/2021 - 8h  Teste de ambiente virtual da prova escrita 

05/07/2021 das 8h às 12h Prova Escrita (realizada em ambiente virtual) 

12/07/2021 Divulgação do resultado preliminar da prova escrita e da 

análise de anteprojeto, publicado em www.ufac.br. 

13/07/2021 e 14/07/2021 Recurso para resultado da prova escrita e da análise de 

anteprojeto. O Recurso deverá ser submetido à Comissão de 

Seleção exclusivamente online através do site 

http://sistemas.ufac.br/ppgac   

19/07/2021 Divulgação do resultado final da 1ª fase - prova escrita e  

análise de anteprojeto -  e convocação para a 2ª fase, 

publicados em www.ufac.br .  

19/07/2021 a 23/07/2021 Prazo para envio do currículo Lattes documentado para 

ppg.acenicas@ufac.br (somente para os aprovados na 1ª 

fase) 

20/07/2021 a 27/07/2021 Entrevista conforme cronograma divulgado pela Comissão 

de Seleção. (realizada em ambiente virtual) 

30/07/2021 Divulgação do resultado preliminar da Entrevista e Análise 

de Currículo (2ª fase), publicado em www.ufac.br  

02/08/2021 e 03/08/2021 Recurso para resultado da Entrevista e Análise de Currículo 

(2ª fase). O Recurso deverá ser submetido à Comissão de 

Seleção exclusivamente online através do site 

http://sistemas.ufac.br/ppgac  

06/08/2021 Divulgação do resultado final do processo seletivo, 

publicado em www.ufac.br.  

09/08/2021 a 

15/08/2021 

 

Prazo para envio de documentos relativos a Pré-Matrícula 

Institucional (NURCA) (Através de formulário eletrônico 

específico a ser disponibilizado junto da convocação para a 

matrícula) 

23/08/2021 a 

26/08/2021 
 

Matrícula Curricular (PPGAC)  (Através de formulário 

eletrônico específico a ser disponibilizado junto da 

convocação para a matrícula) 

30/08/2021 Início das aulas 
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Leia-se: 

CRONOGRAMA  
O cronograma do processo de seleção será conforme estabelecido no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Cronograma detalhado das etapas para seleção ao curso de Mestrado em Artes Cênicas. 

Data e Horário Etapa 

17/05/2021 Divulgação do Edital  

01/06/2021 a 17/06/2021 Período de inscrição, exclusivamente online através do site 

http://sistemas.ufac.br/ppgac 

 

21/06/2021 Divulgação preliminar da lista de inscrições deferidas e 

indeferidas, publicadas em www.ufac.br.  

22/06/2021 e 24/06/2021 Recurso para as inscrições indeferidas. O Recurso deverá 

ser submetido à Comissão de Seleção exclusivamente 

online através do site https://sistemas2.ufac.br/recursos 

 

28/06/2021 Divulgação final do deferimento de inscrições, publicado 

em www.ufac.br . 

02/07/2021 - 8h  Teste de ambiente virtual da prova escrita 

05/07/2021 das 8h às 12h Prova Escrita (realizada em ambiente virtual) 

12/07/2021 Divulgação do resultado preliminar da prova escrita e da 

análise de anteprojeto, publicado em www.ufac.br. 

13/07/2021 e 14/07/2021 Recurso para resultado da prova escrita e da análise de 

anteprojeto. O Recurso deverá ser submetido à Comissão de 

Seleção exclusivamente online através do site 

https://sistemas2.ufac.br/recursos 

19/07/2021 Divulgação do resultado final da 1ª fase - prova escrita e  

análise de anteprojeto -  e convocação para a 2ª fase, 

publicados em www.ufac.br .  

19/07/2021 a 23/07/2021 Prazo para envio do currículo Lattes documentado para 

ppg.acenicas@ufac.br (somente para os aprovados na 1ª 

fase) 

20/07/2021 a 27/07/2021 Entrevista conforme cronograma divulgado pela Comissão 

de Seleção. (realizada em ambiente virtual) 

30/07/2021 Divulgação do resultado preliminar da Entrevista e Análise 

de Currículo (2ª fase), publicado em www.ufac.br  

02/08/2021 e 03/08/2021 Recurso para resultado da Entrevista e Análise de Currículo 

(2ª fase). O Recurso deverá ser submetido à Comissão de 

Seleção exclusivamente online através do site 

https://sistemas2.ufac.br/recursos 

06/08/2021 Divulgação do resultado final do processo seletivo, 

publicado em www.ufac.br 

09/08/2021 a 

15/08/2021 

 

Prazo para envio de documentos relativos a Pré-Matrícula 

Institucional (NURCA) (Através de formulário eletrônico 

específico a ser disponibilizado junto da convocação para a 

matrícula) 
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23/08/2021 a 

26/08/2021 
 

Matrícula Curricular (PPGAC)  (Através de formulário 

eletrônico específico a ser disponibilizado junto da 

convocação para a matrícula) 

30/08/2021 Início das aulas 

 

 

Prof. Dr. Leonel Martins Carneiro 

Presidente da Comissão de Seleção 

  Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 

 

 

 


