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EDITAL 002/2022 DE 07 DE MARÇO DE 2022 CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO 
DE DOCENTES DO PPGARTES-UFC  
 
ADITIVO 01 
 
O Programa de Pós-Graduação em Artes-PPGARTES do Instituto de Cultura e Arte- ICA da 
Universidade Federal do Ceará-UFC torna público o presente aditivo ao Edital 002/2022 em razão da 
necessidade das seguintes alterações:  
 

1. No item 1.1. do Edital, onde lê-se “O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes-
PPGARTES do Instituto de Cultura e Arte-ICA da Universidade Federal do Ceará-UFC, 
doravante PPGARTES-UFC, através de sua Comissão Examinadora de Credenciamento de 
Docentes, no uso de suas atribuições legais, faz saber às/aos professoras(es) e 
pesquisadoras(es) interessadas(os) e com demonstrada atuação no campo ampliado da 
Pesquisa em Artes, que no período de 08 de março a 04 de abril de 2022, estarão abertas as 
inscrições para o Processo Seletivo para Credenciamento de Docentes no Curso de Mestrado 
Acadêmico em Artes do PPGARTES-FC, para efetuação do vínculo a partir de Abril de 2021” 
leia-se “ “O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes-PPGARTES do Instituto de 
Cultura e Arte-ICA da Universidade Federal do Ceará-UFC, doravante PPGARTES-UFC, 
através de sua Comissão Examinadora de Credenciamento de Docentes, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber às/aos professoras(es) e pesquisadoras(es) interessadas(os) e 
com demonstrada atuação no campo ampliado da Pesquisa em Artes, que no período de 08 
de março a 18 de abril de 2022, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para 
Credenciamento de Docentes no Curso de Mestrado Acadêmico em Artes do PPGARTES-FC, 
para efetuação do vínculo a partir de Maio de 2021.”   

2. No item 4.1. do Edital, onde lê-se “Pessoas candidatas deverão enviar à secretaria do 
PPGARTES-UFC, até às 23:59h do dia 04 de abril de 2022, por meio do e-mail: 
ppgartes@ufc.br, a documentação abaixo relacionada em formato digital Portable Document 
Format (.pdf)” leia-se “Pessoas candidatas deverão enviar à secretaria do PPGARTES-UFC, 
até às 23:59h do dia 18 de abril de 2022, por meio do e-mail: ppgartes@ufc.br, a 
documentação abaixo relacionada em formato digital Portable Document Format (.pdf)” 

3. No item 6.1. do Edital, onde lê-se “Os resultados desta seleção para credenciamento de 
docentes do Curso de Mestrado Acadêmico em Artes do PPGARTES-UFC serão divulgados 
no dia 20 de abril de 2022, no site do Programa (http://www.ppgartes.ufc.br)” leia-se “Os 
resultados desta seleção para credenciamento de docentes do Curso de Mestrado Acadêmico 
em Artes do PPGARTES-UFC serão divulgados no dia 29 de abril de 2022, no site do 
Programa (http://www.ppgartes.ufc.br)”.  

 
Fortaleza, 04 de abril 2022 
 
 
_________________________________________ 
Prof. Dr. Pablo Assumpção Barros Costa 
Coordenador do PPGARTES-UFC  
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