
ADENDO AO EDITAL Nº 1/2017 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ARTES, CULTURA E LINGUAGENS (MESTRADO) – TURMA 2018 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens 

da Universidade Federal de Juiz de Fora torna público o Adendo ao Edital para o 

processo seletivo para ingresso no Curso de Mestrado – Turma 2018. 

Devido a um problema técnico-operacional na etapa da entrevista, e buscando 

respeitar a lisura do processo seletivo para o Curso de Mestrado – Turma 2018, o 

Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens convoca os candidatos 

aprovados na etapa anterior (Prova Escrita) para refazer a etapa de entrevistas, nos 

termos item 1 desteAdendo ao Edital. 

 

1. DA ENTREVISTA: 

1.1. A entrevista, de caráter eliminatório, consiste na arguição sobre o projeto de 

dissertação e sobre a trajetória acadêmica do candidato, apresentada na carta de 

intenção, no Currículo Lattes do candidato e no portfólio artístico (no caso de 

candidatos com projeto de dissertação teórico-prático). 

1.2. A ordem das entrevistas será definida pela Comissão de Seleção. 

1.3. A entrevista será gravada em meio magnético, eletrônico ou digital. 

1.4. Serão aprovados, nesta etapa, os candidatos que obtiverem nota igual ou 

superiora 70 (setenta), num total de 100 (cem) pontos. 

1.5. A nota final da entrevista será a média aritmética simples das notas atribuídas por 

cada membro da Banca Examinadora. 

1.6. A nota do candidato na entrevista individual será baseada nos seguintes critérios: 

a. Capacidade de articulação dos pressupostos teóricos-metodológicos do projeto de 

dissertação e da prova escrita; 

b. Clareza, coerência e objetividade na exposição das ideias; 

c. Clareza e objetividade em articular sua trajetória acadêmica ao projeto 

dedissertação apresentado. 

 

 



2. RECURSOS: 

2.1. Aos candidatos será assegurado o direito de impetração de recursos na etapa da 

entrevista do processo seletivo, em face de razões de legalidade ou mérito. 

2.2. Os recursos serão encaminhados à Secretaria do Programa em formulário próprio 

(disponível no link junto ao edital) dentro do prazo estabelecido no calendário 

constante no item 5 desse Adendo ao Edital. As solicitações de recurso enviadas fora 

dos prazos estipulados serão indeferidas. 

2.3. Procedimento para impetração de recursos: o candidato deverá preencher o 

formulário de impetração de recurso, em link junto ao edital, e enviá-lo ao e-mail da 

secretaria do Programa: ppg.acl@ufjf.edu.br com a informação INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO no campo assunto. 

2.4. O julgamento dos recursos será feito pela mesma banca examinadora do processo 

seletivo, considerando-se as razões de legalidade ou mérito. 

2.5. Os resultados da interposição dos recursos da etapa da entrevista estarão 

disponíveis na página do Programa http://www.ufjf.br/ppgacl/ nas datas estipuladas 

no calendário constante no item 5 desse Adendo ao Edital. 

 

3. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

3.1.O Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens irádivulgar na 

página do Programa http://www.ufjf.br/ppgacl/ o resultado contendo a relação dos 

candidatos aprovados e não aprovados (número de inscrição e nota) na etapa de 

entrevistas, juntamente com formulário para interposição de recurso. 

 

4. NOVO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO A PARTIR DA ETAPA DA ENTREVISTA: 

01/03/2018: Realização das entrevistas 

05/03/2018: Divulgação do resultado das entrevistas. 

06/03/2018 e 07/03/2018: Período para impetração de recursos aos resultados da 

etapa das entrevistas. 

08/03/2017: Divulgação do resultado a impetração de recursos da etapa das 

entrevistas. 

09/03/2017:Divulgação do resultado final do Processo Seletivo. 

 



5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

5.1. A Comissão de Seleção será composta por 04 (quatro) professores integrantes do 

corpo permanente do Programa: o Coordenador Prof. Dr. Luís Alberto Rocha Melo e os 

representantes atuais de cada uma das linhas de pesquisas, a saber, Profª DrªElisabeth 

Murilho (“Arte, Moda: História e Cultura”); Profª. Drª. Alessandra Brum(“Cinema e 

Audiovisual”) e Prof. Dr. Ricardo De Cristofaro (“Estudos Interartes e Música”). 

Obs.: Em caso de eventual impossibilidade de participação de qualquer um(a)dos 

membros da banca acima citados(as), o(a) mesmo(a) será substituído(a)por outro(a) 

professor(a) representante da respectiva linha de pesquisa dentre os(as) que 

compõem o corpo permanente do Programa. Em caso de eventual impossibilidade de 

o Coordenador fazer parte da banca, ele será substituído pela Vice-Coordenadora 

Profª. Drª. Maria Claudia Bonadio. Será permitida a presença de outros professores do 

Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens na etapa das entrevistas. 

5.2. A Comissão de Seleção terá autoridade para decidir sobre as questões não 

previstas no presente Adendo ao Edital, bem como no referido Edital nº 1/2017. 

5.3. Para mais informações: 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

Instituto de Artes e Design 

Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens 

Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Campus Universitário.Bairro São Pedro, 12 

Juiz de Fora – MG 

36036-900 

Telefone: (32) 2102-3362 

E-mail: lara.velloso@ufjf.edu.br, flaviana.polisseni@ufjf.edu.br, ppg.acl@ufjf.edu.br. 

Home-page: http://www.ufjf.br/ppgacl/ 
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