
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES 
Retificação do Diário Oficial Poder Executivo – Seção I – páginas 89, publicado em 01 
de junho de 2021. 
  
A Diretora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, tendo em 
vista o Ofício CPG/54/2021, datado de 11 de junho de 2021, comunica a RETIFICAÇÃO 
do Edital de Seleção para Alunos Especiais, publicado no D.O.E de 01 de junho de 2021, 
Poder Executivo – Seção I, páginas 89, para o processo de seleção para Aluno Especial. 
  

Onde se lê: 
Estarão abertas, a partir das 9h (horário de Brasília) de 07/06/2021 até às 17h (horário 
de Brasília) de 11/06/2021, as inscrições online para candidatos a alunos especiais nos 
Programas de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Artes Visuais, Ciência da Informação, 
Ciências da Comunicação, Meios e Processos Audiovisuais e Música, nas disciplinas 
relacionadas e oferecidas no 2º semestre de 2021, com início de aula a partir de 
09/08/2021. 

 Leia-se: 
Estarão abertas, a partir das 9h (horário de Brasília) de 07/06/2021 até às 17h (horário 

de Brasília) de 18/06/2021, as inscrições online para candidatos a alunos especiais nos 

Programas de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Artes Visuais, Ciência da Informação, 

Ciências da Comunicação, Meios e Processos Audiovisuais e Música, nas disciplinas 

relacionadas e oferecidas no 2º semestre de 2021, com início de aula a partir de 

09/08/2021. 

 Onde se lê: 
2.2. A inscrição deverá ser feita online a partir das 9h (horário de Brasília) de 

07/06/2021 até às 17h (horário de Brasília) de 11/06/2021 através do preenchimento 

de formulário disponível no em: http://www3.eca.usp.br/pos, com a observância 

rigorosa dos seguintes procedimentos: 

Leia-se: 
2.2. A inscrição deverá ser feita online a partir das 9h (horário de Brasília) de 

07/06/2021 até às 17h (horário de Brasília) de 18/06/2021 através do preenchimento 

de formulário disponível no em: http://www3.eca.usp.br/pos, com a observância 

rigorosa dos seguintes procedimentos: 

Onde se lê: 
Observação 2: Instrução exclusiva aos candidatos do Programa de Pós-Graduação em 

Artes Visuais (PPGAV) que desejam se inscrever em disciplinas ministradas pelo 

Programa: é recomendado ao(a) candidato(a) enviar portfólio contendo imagens dos 

trabalhos de artes desenvolvidos nos últimos três anos ou memorial circunstanciado 

com sua trajetória artística e acadêmica; o referido portfólio ou memorial deve ser 

identificado no seguinte formato: [NomeCompletoCandidato.pdf]; O arquivo deverá 



ser enviado através de formulário específico, disponível em: 

http://www3.eca.usp.br/pos, no período de 07 a 11/06/2021. 

Leia-se: 
Observação 2: Instrução exclusiva aos candidatos do Programa de Pós-Graduação em 

Artes Visuais (PPGAV) que desejam se inscrever em disciplinas ministradas pelo 

Programa: é recomendado ao(a) candidato(a) enviar portfólio contendo imagens dos 

trabalhos de artes desenvolvidos nos últimos três anos ou memorial circunstanciado 

com sua trajetória artística e acadêmica; o referido portfólio ou memorial deve ser 

identificado no seguinte formato: [NomeCompletoCandidato.pdf]; O arquivo deverá 

ser enviado através de formulário específico, disponível em: 

http://www3.eca.usp.br/pos, no período de 07 a 18/06/2021. 

Onde se lê: 
2.3. No dia 16/06/2021, após as 14h, será publicada a Lista de Inscritos, disponível em: 

http://www3.eca.usp.br/pos 

Leia-se: 
2.3. No dia 22/06/2021, após as 14h, será publicada a Lista de Inscritos, disponível em: 

http://www3.eca.usp.br/pos 

Onde se lê: 
2.4. O(a) candidato(a) que realizar com sucesso sua inscrição (ter recebido e-mail de 

confirmação) e não constar o nome na Lista de Inscritos terá o prazo de 2 (dois) dias 

úteis contados a partir de 17/06/2021 para regularizar a inscrição. Caso o(a) 

candidato(a) não efetue a solicitação no prazo, será considerado(a) desistente do 

processo. Para o pleito deverá ser encaminhado e-mail para o Programa de Pós-

Graduação (descriminado na Ficha de inscrição e apresentado na lista de disciplinas), 

os documentos abaixo: 

Leia-se: 
2.4. O(a) candidato(a) que realizar com sucesso sua inscrição (ter recebido e-mail de 

confirmação) e não constar o nome na Lista de Inscritos terá o prazo de 2 (dois) dias 

úteis contados a partir de 23/06/2021 para regularizar a inscrição. Caso o(a) 

candidato(a) não efetue a solicitação no prazo, será considerado(a) desistente do 

processo. Para o pleito deverá ser encaminhado e-mail para o Programa de Pós-

Graduação (descriminado na Ficha de inscrição e apresentado na lista de disciplinas), 

os documentos abaixo: 

 

 


