Datas
Atividades
01.09.2017 (sexta) – 9h até Preenchimento do formulário de inscrição online e
12.09.2017 (terça) – 17h
pagamento da taxa de inscrição no site da PósGraduação http://www3.eca.usp.br/pos
Entrega da documentação impressa e digital solicitada no
item 4 do edital de seleção 2018 apenas para candidatos ao
DOUTORADO DIRETO
18.09.2017 (segunda) – até Divulgação da lista de inscritos no site da Pósàs 17h
Graduação http://www3.eca.usp.br/pos
19.09.2017
(terça)
e Período para regularizar a inscrição através do email
20.09.2017 (quarta)
ppgac@usp.br caso seu nome não conste na divulgação da
lista de inscritos
21.09.2017 (quinta) – até às Divulgação da nova lista de inscritos no site da Pós17h
Graduação http://www3.eca.usp.br/pos
28.09.2017 (quinta) – até às Candidatos ao DOUTORADO DIRETO receberão um email
17h
com o parecer da Comissão de Seleção referente ao
memorial circunstanciado entregue
02.10.2017 (segunda) até Recebimento dos arquivos digitais por email apenas dos
05.10.2017 (quinta)
candidatos ao MESTRADO e DOUTORADO
04.10.2017 (quarta)
Área de Concentração: Teoria e Prática do Teatro
12h30 às 13h30 – entrega de Entrega da documentação solicitada no item 3 do edital de
documentos
seleção 2018 apenas para candidatos ao MESTRADO e
13h30 às 17h30 – prova
DOUTORADO
Local: Auditório Paulo Emílio PRIMEIRA FASE: prova dissertativa, análise de currículo e
(2º andar do Prédio Central projeto de pesquisa.
da ECA)
05.10.2017 (quinta)
Área de Concentração: Pedagogia do Teatro
12h30 às 13h30 – entrega de Entrega da documentação solicitada no item 3 do edital de
documentos
seleção 2018 apenas para candidatos ao MESTRADO e
13h30 às 17h30 – prova
DOUTORADO
Local: Auditório Lupe Cotrim PRIMEIRA FASE: prova dissertativa, análise de currículo e
(1º andar do Prédio Central projeto de pesquisa.
da ECA)
06.11.2017 (segunda) – até Divulgação dos aprovados para segunda fase no site da Pósàs 17h
Graduação http://www3.eca.usp.br/pos
13.11.2017 (segunda) até SEGUNDA FASE: avaliação oral com os professores do
24.11.2017 (sexta)
Programa de Artes Cênicas
19.12.2017 (terça) – até às Divulgação dos selecionados no site da Pós17h
Graduação http://www3.eca.usp.br/pos
2018
TERCEIRA FASE: Entrega dos documentos obrigatórios do
item 7.1 no momento da matrícula que será divulgada no
site da Pós-Graduação
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Retificado no DOE de 24/08/2017

