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1-PERÍODO E LOCAL 

Data – 19 a 23/01/15.
Inscrições  SOMENTE  via  internet,  para  o  endereço  eletrônico: 
alunoespecialppgac@gmail.com.
As dúvidas e questões, que não são abordadas neste edital, poderão ser esclarecidas por 
e-mail (ppgac@ufba.br), por telefone ou na própria secretaria.
Local – Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Escola de Teatro 
da UFBA - Av. Araújo Pinho, 60- Canela CEP 40.110-150 Salvador – Bahia 
Tel.: (71)3283 – 7858.

2- INSCRIÇÃO

 2.1. As inscrições deverão ser efetuadas por via internet. Caso a documentação 
não seja recebida até o dia 23/01/2015, o PPGAC não efetuará a inscrição.  

2.2.  A  documentação  GERAL  exigida  deverá  ser  enviada  separada  da 
documentação ESPECÍFICA, ficando a responsabilidade sobre o seu conteúdo também 
a cargo do candidato, cabendo apenas a ele a conferência final.

2.3. Para aluno especial,  o PPGAC oferece um elenco de disciplinas optativas 
abaixo relacionadas.  

Documentação Geral 
*1  Cópia  do  Diploma  ou atestado  institucional  de  conclusão  da  graduação.  Para  o 
Doutorado,  entregar  também cópia  do  diploma  do  Mestrado  ou Ata  de  Defesa  da 
dissertação. (Se o aluno for selecionado, para efetuar a matrícula será necessário o 
diploma);
*1 Cópia do Histórico de Graduação;
*1 Cópia de RG, CPF;
*comprovante original do pagamento da taxa de inscrição;
*ficha  de  Inscrição  preenchida:  alunoespecialppgac@gmail.com. O candidato que 
concorre a mais de uma disciplina deve preencher uma ficha de inscrição para 
cada disciplina a que concorre.
Identificar a Documentação Geral da Específica.

Documentação Específica:
Para cada disciplina inscrita, o candidato deve apresentar os seguintes documentos em 
versão digital (formato PDF):
*currículo resumido;
*cópia do histórico de Graduação e/ou Pós-Graduação;
*anteprojeto  de  pesquisa  (máximo  de  5  páginas),  contendo:  título,  tema,  objetivos, 
justificativa e referências bibliográficas
A documentação em versão digital é obrigatória.



O  candidato  deve  enviar  toda  a  documentação  separada  de  cada  disciplina 
optativa  a  que  concorre.  Identificar  na  Documentação  Específica,  nome  do 
candidato, a disciplina a que concorre.

3-TAXA

A  UFBA  cobra  uma  taxa  de  R$ 30,00 (trinta  reais),  para  a  inscrição  na  seleção, 
independente do número de disciplinas.  A taxa deverá ser paga no Banco do Brasil, 
através  de  boleto  bancário  disponível  no  site: 
http://www.sgc.ufba.br/sgcboleto/sol_matricula.htm -  “Aluno  Especial  na  Pós-
Graduação”.

4-OBSERVAÇÕES

A documentação geral dos candidatos que não forem selecionados será devolvida pela 
Secretaria do Programa após a divulgação dos resultados da seleção. Após 30 dias, os 
documentos que não forem resgatados serão incinerados.
Conforme  §1º  do  Artigo  14  das  Normas  Complementares  dos  Cursos  de  Pós-
Graduação,  "o  aluno  especial  poderá  matricular-se  em  até  04  (quatro)  disciplinas, 
respeitando o limite máximo de 02 (duas) disciplinas por semestre".
O candidato poderá matricular - se em até duas disciplinas por semestre.
O candidato que já tiver cursado 4 disciplinas como Aluno Especial não poderá, mesmo 
tendo sido aprovado na seleção, matricular-se.
O resultado será divulgado através do site do PPGAC e publicado nos murais da Escola 
de Teatro no dia 03/02/2015.
O candidato que deseja concorrer à disciplina que possui o mesmo código de disciplina 
já cursada como Aluno Especial, mesmo sendo aprovado na seleção não poderá efetivar 
a matrícula.

5- MATRÍCULA (Apenas para os Candidatos que forem aprovados na Seleção)

*Data: 26 e 27 de fevereiro de 2015.
*Local: Secretaria do PPGAC da Escola de Teatro.
*Taxa de matrícula deverá ser paga através de boleto bancário, no valor de R$ 60,00 
(sessenta  reais)  para  graduação  e  R$  80,00(oitenta  reais)  para  pós  -  graduação, 
disponível no site da SGC (http://www.sgc.ufba.br/sgcboleto/matriculas.htm).

6 - DISCIPLINAS OPTATIVAS

Disciplina Professor(a) Horário Local
TEA 507 - Tópicos Especiais em Artes Cênicas
Turma  01  – Modos  de 
captação  e  gestão  físico-
financeiro  para  Artes 
Cênicas 
10 vagas

Gláucio Machado

Quinta-feira
08:50h às 

11:30h

sala 10

Turma 02 –  Elementos da 
performance artística negra
10 vagas

Evani Tavares Terça- feira
08:50h às 

11:30h

Sala 05



Turma  03  –  Dança, 
Gênero e Identidade Étnica 
Racial
10 vagas  

Nadir Nóbrega (professora 
Bolsista-PNPD)

Quarta- 
feira

08:50h às 
11:30h

Sala 05

DAN 502 - Corpo e 
criatividade
05 vagas

Daniela Amoroso Quinta-feira
08:50h às 

11:50h

Escola de 
Dança

da 
FUNCEB
Sala ???

7 – EMENTAS DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS

7.1 - MODOS DE CAPTAÇÃO E GESTÃO FÍSICO-FINANCEIRO PARA 
ARTES CÊNICAS

Prof. Dr. Gláucio Machado
Exame da problemática concernente às  demandas físico-financeiras de espetáculos de 
artes cênicas e espaços culturais. Aplicação de conceitos de administração ao ambiente 
produtivo das artes cênicas. Análise de ações de incentivo às artes cênicas. Análise das 
leis federais de reconhecimento e regulamentação da profissão em artes cênicas.

7.2 – ELEMENTOS DA PERFORMANCE ARTÍSTICA NEGRA

Profª. Drª. Evani Tavares de Lima
A disciplina  é uma proposta de laboratório criativo a partir  de elementos da capoeira 
angola. O processo inclui treinamento (com movimentação da capoeira angola, cânticos 
e elementos do vadiação), exploração e elaboração de partituras corporais e pequenas 
cenas.  Essa  é  uma  disciplina  de  natureza  prática  com reflexões  teóricas  e  visitas  a 
campo (roda de capoeira angola).

7.3 – DANÇA, GÊNERO E IDENTIDADE ÉTNICA RACIAL

Profª. Drª. Nadir Nóbrega de Oliveira
Análise  e  compreensão  das  cenas  e  vozes  da  realidade  encontradas  nas  escolas  e 
famílias.  Possibilidades de interseção de gênero e raça nas vivencias das Artes, como 
também as possibilidades da Dança como conteúdo formativo para os gêneros e raça.

7.4 – CORPO E CRIATIVIDADE

Profª. Drª. Daniela Amoroso
Estudos  práticos  e  teóricos  sobre  a  criatividade  artística  e  a  natureza  do  corpo 
expressivo, utilizando leituras e experimentações práticas, tendo como objeto de estudo 
a  exploração  do  potencial  criativo  na  expressão  corporal,  enquanto  facilitador  e 
necessário  para  uma  ampla  compreensão  dos conceitos  inter-relacionais  de  corpo e 
criatividade em diversas áreas do conhecimento.
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Cadastro de Aluno Especial de PÓS-GRADUAÇÃO

FICHA CADASTRAL:
NOME MATRÍCULA

DATA DE NASCIMENTO SEXO NACIONALIDADE NATURALIDADE UF

/ / (   ) MASC (   ) FEM

ESTADO CIVIL TIPO DE DOCUMENTO Nº DOC. ÓRGÃO EXPEDIDOR UF CPF

NOME DO PAI NOME DA MÂE

TELEFONE CELULAR E-MAIL

FEZ SOLICITAÇÃO EM OUTRO COLEGIADO MATRICULOU-SE EM DISCIPLINAS ANTERIORMENTE CASO POSITIVO ESPECIFIQUE 

2 SIM 2 NÃO 2 SIM 2 NÃO

Autorização - Aluno Especial de PÓS-GRADUAÇÃO

Curso de: _________________________________________ Semestre 
____/___

Autorizo  o(a)  Sr(a)  ________________________________________________________________a 

efetivar inscrição na(s) disciplina(s) / turma abaixo descriminada(s) na Categoria de Aluno Especial.

DISCIPLINA TURMA
CÓDIGO NOME T P E

Salvador, ______ de _____________________ de ________

Assinatura do(a) Requerente Assinatura e Carimbo do(a) Coordenador do Curso



OBS.: A)  O Aluno Especial  poderá cursar até 04 (quatro) disciplinas ,  matriculando-se no máximo em 02  
(duas) disciplinas por semestre - § 1º do Artigo 14 das Normas Complementares  dos Cursos de 
Pós Graduação.

B)  Toda  solicitação  deverá  ser  acompanhada  da  Guia  de  Recolhimento  referente  à  taxa  de 
inscrição     para essa seleção   e Cópia de documento de Identidade e CPF (uma taxa de inscrição  
para cada seleção, se as disciplinas forem de programas de Pós-Graduação distintos).
C)  A  efetivação  de  matrícula  será  feita  no  COLEGIADO  DE  CURSO em  data  especificada  no 
Calendário Universitário, para a qual o aluno deverá pagar a taxa de matrícula, de acordo com o nível 
da  Pós-Graduação,  a  ser  encaminhada  pelo  Colegiado  à  SGC,  para  que  seja  mantida  a  sua 
matrícula na(s) disciplina(s). Mesmo para mais de uma disciplina, a taxa de matrícula é única.
D)  O não  comparecimento  do candidato  na data de efetivação  de matrícula se caracterizará  como 
desistência.
E) Esta autorização não poderá conter rasuras e deverá ser remetida pelo Colegiado à SGC, no prazo 
definido no Calendário.

ESTE FORMULÁRIO PODE SER ENCONTRADO NO ENDEREÇO: http://www.sgc.ufba.br/


