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ALUNO ESPECIAL DO MESTRADO EM MUSEOLOGIA 2017.2
Será aberta inscrição para seleção de alunos especiais para as disciplinas optativas.
Segundo as Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação Strico Sensu (Mestrado e
Doutorado) na UFBA
Art. 14º – A critério do Colegiado do Curso e independentemente do processo seletivo regular,
poderão ser admitidas matrículas em disciplinas dos cursos de pós-graduação stricto sensu, na
categoria de estudante especial, com direito a creditação curricular.
§ 1º - ... cada estudante poderá matricular-se no máximo em 04 (quatro) disciplinas, respeitando
também um limite máximo de 02 (duas) disciplinas por semestre.
§ 2º - Estudantes de graduação poderão ser matriculados como estudantes especiais.
Fonte: http://www.sgc.ufba.br/legisla%E7%E3o/p%F3s-gradua%E7%E3o/NC_stricto_rev...

SOBRE AS INSCRIÇÕES PARA ALUNOS (AS) ESPECIAIS EM 2017.2
Informamos que o período de inscrição para Seleção de Candidatos à categoria de Aluno (a)
Especial do PPGMuseu será de 24 a 31/08/2017, através do envio dos documentos listados
abaixo, em formato PDF, exclusivamente em única mensagem, para o e-mail:
ppgmuseu@ufba.br

1. Documento de identificação, CPF, título de eleitor, documento de quitação com a Justiça
Eleitoral, quitação com o Serviço Militar (para homens);

2. Passaporte (para estrangeiros), com visto de estudante atualizado;
3. Histórico escolar e Diploma de graduação (frente e verso) ou comprovação de estar
inscrito em curso de nível superior;
4. Formulário

para

Cadastro

(ficha

cadastral

com

foto

3X4)

–

https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno ;
5. Guia de recolhimento e comprovante de pagamento de taxa de inscrição para seleção
de

alunos

especiais

–

disponível

em:

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=dBKzXO/LFRY
=;
6. Texto que indique a(s) disciplina(s) escolhida(s) e que justifique a opção pela(s)
mesma(s);
O Resultado da seleção será publicado na página do PPGMuseu no dia 12/09/2017.
Após o resultado, os(as) interessados(as) deverão proceder ao pagamento da taxa de matrícula.
Disponível:
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=dBKzXO/LFRY= .
Os candidatos aprovados deverão comparecer no dia 13/09/2017 (das 09:00 às 13:00), na
Secretária do Programa, para apresentação dos documentos originais e entrega das cópias que
deverão ser autenticadas pela secretaria do curso e entrega dos originais dos comprovantes dos
pagamentos de inscrição e matrícula.
ANA HELENA DA SILVA DELFINO DUARTE
Artista Plástica. Doutora em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
PUC/SP com estágio de doutorado na Universidade de Évora UE / Portugal (Bolsa PDEE-CAPES).
Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Uberlândia atuando no Curso de
Graduação em Artes Visuais e no Programa de Pós-graduação em Artes. Professora no Programa
de Pós-graduação em Museologia/UFBA Linha de pesquisa: Patrimônio e Comunicação. Possui
experiência na área das Artes Visuais com ênfase em Pintura, Desenho, Aquarela, Análise
semiótica da imagem, Instalação e Processo de Criação em Arte. Na área de História (História
Cultural, realiza investigações sobre Cultura, Arte e Religiosidade Popular, com pesquisa
desenvolvida sobre a Arte sacra, Arte Religiosa e Ex-votos. Atua como artista visual com mostras
no Brasil e exterior. Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Pintura e Ensino - NUPPE/UFU
(líder), Núcleo de Estudos de História Social da Cidade - NEHSC/PUC/SP (Pesquisador), Grupo de
pesquisa sobre Cibermuseus /NEP - Núcleo de Pesquisa dos Ex-votos /GREC/UFBA
(Pesquisador).

A disciplina para alunos especiais em 2017.2 será:
FCHK28 – TE – Tópicos Especiais, intitulado: Imagem e Comunicação: critica da imagem,
processo de criação e Exposições.
Período: de 27/11/2017 a 30/11/2017 das 8 às 18h:30.
Local: Sala de Extensão do Pavilhão de Aulas Raul Seixas da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas

