PRIMEIRA FASE - Processo Seletivo de Pós-Graduação em Artes Cênicas - ECA/USP
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA:
Data: 05/10/2017 (quinta-feira)
Horário: 12h30 às 13h30
Local: Auditório Lupe Cotrim (1º Andar do Prédio Central da ECA/USP)
Área de Concentração: PEDAGOGIA DO TEATRO
Linhas de pesquisa: FORMAÇÃO DO ARTISTA TEATRAL e TEATRO E EDUCAÇÃO.
Entregar 3 (três) cópias impressas encadernadas/espiraladas (tamanho A4 / frente e verso) dos documentos abaixo
relacionados na ordem a seguir:
* Formulário de inscrição;
* Cédula de Identidade (RG) e do CPF. Candidatos estrangeiros devem apresentar cópia legível da página de
identificação do passaporte e do visto válido de permanência no país;
* Projeto de pesquisa que pretende desenvolver, vinculado a uma das linhas de pesquisa do Programa de PósGraduação em Artes Cênicas da USP;
* Curriculum Lattes atualizado (os candidatos estrangeiros, e somente estes, que não tiverem Curriculum Lattes,
podem entregar Curriculum Vitae nos moldes do Lattes).
A documentação deverá ser entregue em um único envelope lacrado, informando o nome completo do(a)
candidato(a) e a linha de pesquisa a que seu projeto está vinculado na face frontal do envelope.

PROVA ESCRITA:
Data: 05/10/2017 (quinta-feira)
Horário: 13h30 (duração de 4 horas)
Local: Auditório Lupe Cotrim (1º Andar do Prédio Central da ECA/USP)
Área de Concentração: PEDAGOGIA DO TEATRO
Linhas de pesquisa: FORMAÇÃO DO ARTISTA TEATRAL e TEATRO E EDUCAÇÃO.
ENTREGA DO ARQUIVO DIGITAL (MESTRADO E DOUTORADO):
Período: 02/10/2017 (segunda) a 05/10/2017 (quinta)
E-mail: ppgac@usp.br
Assunto da Mensagem: "Processo de Seleção 2018 - Pós-Graduação em Artes Cênicas"
Documento: uma cópia de toda a documentação entregue impressa em um único arquivo PDF com tamanho máximo
de 1MB nomeado da seguinte forma [NomeCompletoCandidato.pdf]

ENTREGA DO ARQUIVO DIGITAL (apenas DOUTORADO):
Os(as) candidatos(as) ao DOUTORADO deverão, adicionalmente, enviar a dissertação de Mestrado, em formato PDF,
nomeada da seguinte forma [Dissertacao_NomeCompletoCandidato.pdf]. O arquivo apenas com a dissertação deverá
ser enviado juntamente com os documentos informados acima.

OBSERVAÇÕES:
1) O(a) candidato(a) que não entregar as 3 cópias impressas (no dia da prova) mais o arquivo digital
(por e-mail) estará automaticamente excluído(a) do processo seletivo.
2) Caso seja necessária uma declaração de comparecimento, por gentileza, informar através do mail
ppgac@usp.br
3) Trazer documento original com foto (RG, RNE, CNH).
4) Caso não tenha recebido esta mensagem com as instruções, por gentileza, informar-nos através do
e-mail ppgac@usp.br

