
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 
Departamento de Letras e Artes - DLA 

Curso de Especialização em Gestão Cultural 
(Resolução CONSEPE nº34/2015 e 1157/15)   

 

Aos (às) Candidatos (as) Selecionados (as),  
conforme Portaria Reitoria UESC 1437, de 09.12.2016 

 
Prezado (a) Candidato (a),  

 

Informamos que, em função da necessária refeitura do Calendário Acadêmico da UESC 2016, 

fruto de deliberação do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 

(Resolução CONSEPE 02/17), as aulas do Curso de Especialização em Gestão Cultural, lato 

sensu, terão seu início no mês de abril de 2017. Em específico, o primeiro módulo disciplinar 

será ministrado nos dias 01, 02, 29 e 30 de abril de 2017. 

 

No que tange à matrícula, está deverá ser feita nos dias 20, 21 ou 22 de março de 2017, 

presencialmente, na Torre Administrativa da UESC, 1º andar, na Secretaria de Pós-

Graduação (SEPOG), das 08h às 12h ou das 13h30min às 15h30min.  

Na impossibilidade de comparecimento, o (a) candidato (a) poderá constituir procurador, 

através de instrumento particular de procuração, feito em cartório, com fim específico. 

Observa-se, também, que pai e mãe são procuradores natos, bastando, neste caso, 

apresentar fotocópia autenticada de documento de identificação, com foto, que tenha validade 

nacional. 

Visto que a documentação dos (as) candidatos (as) já está em poder da Coordenação do 

Curso, e esta a encaminhará à SEPOG, o (a) candidato (a) deverá apenas preencher o 

formulário, disponível no endereço 

http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/especializacao/gestao_cultural/index.php?item=co

nteudo_matricula.php, imprimi-lo, assiná-lo e leva-lo ao local da matrícula, portando 

documento de identificação, com foto. 

 
Aproveitamos a oportunidade para lhe convidar para a Aula Inaugural do Curso, que será no 

dia 31 de março de 2017, sexta-feira, às 19:00, no Auditório Jorge Amado, Campus da UESC. 

 

Atenciosamente e com votos de bom aproveitamento do Curso,  

                     

                                           Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 12 de janeiro de 2017. 

 
Prof.   Prof. Samuel Mattos, Coordenador 
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