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Onde se lê:
MEMORIAL

- Apresentar a produção bibliográfica e artística/autoral (esta, se houver). Os candidatos para as linhas Linha de
Pesquisa 2 - Teorias e Interfaces Epistêmicas em Artes e Linha de Pesquisa 3 - História, Crítica e Educação em Artes
deverão apresentar suas produções, nos últimos (5) cinco anos, acompanhando um texto que interligue tal produção
com a linha de pesquisa pretendida.

Leia- se:
MEMORIAL
- Apresentar a produção bibliográfica e artística/autoral (esta, se houver). Os candidatos para as linhas Linha de
Pesquisa 2 - Teorias e Interfaces Epistêmicas em Artes e Linha de Pesquisa 3 - História, Crítica e Educação em Artes
deverão apresentar suas produções, nos últimos (5) cinco anos, acompanhando um texto que interligue tal produção
com a linha de pesquisa pretendida, e que não ultrapassem 20 (vinte) páginas.

Onde se lê:
MEMORIAL

3. Listar as fontes mencionadas no corpo do Portfólio das Linhas 2 e 3.

Leia- se:
MEMORIAL

3. Listar as fontes mencionadas no corpo do Memorial das Linhas 2 e 3.

Onde se lê:
Subitem 7.1:
7.1 . A entrega dos documentos da 4ª e 8ª fases deverá ser feita no seguinte endereço: PPGARTES, sito
à Avenida Governador Magalhães Barata, n. º 611 - CEP 60060-281-Belém/Pará/Brasil. O envio
via SEDEX, para candidatos residentes fora da área metropolitana de Belém, deverá ser postado até
a data e horário limite da fase.

Leia- se:
7.1 . A entrega dos documentos da 4ª e 8ª fases deverá ser feita no seguinte endereço: PPGARTES, sito à
Avenida Governador Magalhães Barata, n. º 611 - CEP 66060-281-Belém/Pará/Brasil. O envio via
SEDEX, para candidatos residentes fora da área metropolitana de Belém, deverá ser postado até a data
e horário limite da fase.

