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PREÂMBULO
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arte, no uso de suas atribuições legais, torna
público e estabelece a retificação do Edital Nº 01/2016, nos itens a seguir descritos, mantendo
inalterados os demais itens do edital.

Item 5.1.3
Onde se lê:
5.1.3Avaliação da prova Escrita: Esta etapa é classificatória. Será exigido que os/as
candidatos/as demonstrem capacidade analítica e de relação entre os conceitos teóricosmetodológicos.A prova escrita será avaliada conforme os seguintes critérios: a) relação e
pertinência da sua argumentação com os temas levantados pelo texto da prova; b) consistência
teórica no trato das questões fundamentais do campo da Arte; c) sistematização e articulação das
ideias; d) precisão conceitual; e) domínio da bibliografia indicada; f) redação coesa e consistente;e
g) Registro Linguístico (Ortografia e gramática).Nesta fase, os/as candidatos/as serão identificados
apenas pelo número de inscrição e não pelos seus nomes e sobrenomes.

Leia-se:
5.1.3Avaliação da prova Escrita: Esta etapa é classificatória. Será exigido que os/as
candidatos/as demonstrem capacidade analítica e de relação entre os conceitos teóricosmetodológicos.A prova escrita será avaliada conforme os seguintes critérios: a) relação e
pertinência da sua argumentação com os temas levantados pelo texto da prova; b) consistência
teórica no trato das questões fundamentais do campo da Arte; c) sistematização e articulação das
ideias; d) precisão conceitual; e) redação coesa e consistente;e f) Registro Linguístico (Ortografia
e gramática).Nesta fase, os/as candidatos/as serão identificados apenas pelo número de inscrição
e não pelos seus nomes e sobrenomes.
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