
 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
XII CICLO DE INVESTIGAÇÕES PPGAV:  Agouro, Ágora, Agora 

  
  
O Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV), vinculado ao Centro de Artes             
(CEART) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), através da Comissão            
Organizadora do XII Ciclo de Investigações PPGAV resolve Retificar o Edital XII Ciclo de              
Investigações PPGAV: Agouro, Ágora, Agora, em dois itens: Item I - Período de             
Inscrição; Item II - ANEXO I, Procedimentos para Inscrição de Ensaio Visual: 
 
 

ITEM I DE RETIFICAÇÃO 
Fica prorrogado o período de inscrição para Participante Proponente e          

Participante em Grupos de Trabalho - Ciclones até o dia 26 de julho de 2017: 
 
6.2. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 16 de junho a 16 de julho de                 
2017. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 16 de junho a 26 de               
julho de 2017. Para inscrição o proponente deverá preencher a ficha de inscrição             
disponibilizada no site www.ceart.udesc.br/cicloppgav e enviá-la, juntamente com Artigo         
completo, Ensaio Visual ou Proposição de Oficina, ao endereço eletrônico:          
cicloppgav2017@gmail.com, com o assunto de e-mail: “INSCRIÇÃO PARTICIPANTE        
PROPONENTE CICLO 2017”. 
 
8.1. As inscrições para os Ciclones deverão ser realizadas entre os dias 16 de junho a 16                 
de julho de 2017. As inscrições para os Ciclones deverão ser realizadas entre os              
dias 16 de junho a 26 de julho de 2017. Para inscrição o proponente deverá               
preencher a ficha de inscrição disponibilizada no site www.ceart.udesc.br/cicloppgav e          
enviá-la, juntamente com a Proposição de Grupo de trabalho – Ciclones, ao endereço             
eletrônico: cicloppgav2017@gmail.com, com o assunto de e-mail: “INSCRIÇÃO GRUPOS         
DE TRABALHO - CICLONES 2017”. 
 
 
10. DO CRONOGRAMA DO XII CICLO DE INVESTIGAÇÕES PPGAV 2017 
  

1. Divulgação da Chamada para o XII Ciclo de         
Investigações PPGAV: Agouro, Ágora, Agora 

16 de junho de 2017 

2. Submissão de Participante Proponente e      
Participante em Grupos de Trabalho - Ciclones 

De 16 de junho a 16 de julho de         
2017 
De 16 de junho a 26 de julho de         
2017 



3. Inscrição como Ouvinte De 17 de julho a 10 de setembro        
de 2017 

4. Resultado das Participações Aprovadas 16 de agosto de 2017 

5. Divulgação da Programação completa do Ciclo 20 de agosto de 2017 

6. Realização do XII Ciclo de Investigações PPGAV 11, 12 e 13 de setembro de 2016 

 
  

ITEM II DE RETIFICAÇÃO 
Fica estabelecido inclusão de novo item no ANEXO I - Procedimento de            

Inscrição para Ensaio Visual: 
 
 

- No caso de inscrição de Ensaio de peça audiovisual, no item c do             
Procedimento de Inscrição com relação a anexar imagens, enviar still de           
vídeo com seus dados técnicos. Neste caso de submissão, a inscrição deve            
indicar também o link do vídeo na íntegra, sem que ocorra a identificação             
do nome do proponente, em atendimento ao requisito adotado de          
avaliação às cegas. 

 
 
 
 
Atenciosamente, 
Comissão Organizadora 
XII Ciclo de Investigações PPGAV: Agouro, Ágora, Agora 
  
www.facebook.com/cicloppgav 
www.ceart.udesc.br/cicloppgav 
 
 
 

Florianópolis, 14 de julho de 2017. 
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