UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO - PPGC
EDITAL PARA O EXAME DE SELEÇÃO 2014
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal da Paraíba. O
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal da
Paraíba faz saber que de 28 de outubro a 08 de novembro de 2013 estarão abertas as
inscrições ao Exame de Seleção para admissão ao Programa no primeiro semestre de 2014,
em nível de Mestrado. O exame de Seleção ocorrerá havendo pelo menos 01 (um) candidato
inscrito. I) DAS VAGAS: O Programa oferece 20 vagas distribuídas para as duas Linhas de
Pesquisa: Mídia e Cotidiano, e Culturas Midiáticas Audiovisuais. II) DA INSCRIÇÃO: A
inscrição no processo seletivo deverá ser feita para um professor do Programa e sua respectiva
Linha de Pesquisa, podendo o candidato indicar um professor da mesma Linha de Pesquisa
como segunda opção. O candidato deverá elaborar seu pré-projeto voltado para a temática da
Linha escolhida, observando, além disso, a perspectiva teórica e o perfil do(s) professor(s)
indicado (s) nessa Linha. Não será homologado pré-projeto que não contemple a temática da
Linha e a perspectiva teórica do(s) professor(es) indicado(s). A inscrição poderá ser feita
pessoalmente ou por procuração na Secretaria do Programa no Bloco Administrativo CCTA,
da Universidade Federal da Paraíba, Campus I, João Pessoa – PB, de segunda a sexta, no
horário das 08 às 12 horas. Também serão aceitas inscrições enviadas por SEDEX, postadas
até as 12 horas do último dia das inscrições, conforme calendário estabelecido pelo Programa.
A homologação da inscrição, com base na análise da documentação apresentada, caberá à
Coordenação do Programa e à Comissão de Seleção. Sua divulgação se dará na Secretaria e
na home page www.cchla.ufpb.br/ppgc. A documentação dos candidatos que tiverem suas
inscrições indeferidas poderá ser solicitada à secretaria no prazo máximo de 30 dias. Após
esse prazo ela será incinerada. Para efetuar as inscrições, o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos: 1. Formulário de inscrição, fornecido pela Secretaria do Programa,
devidamente preenchido, acompanhado de 01 (uma) fotografia 3x4; 2. Cópia do diploma de
graduação ou declaração de coordenação de curso que comprove que o candidato está em
condições de concluir a graduação antes de iniciado o curso de Pós-Graduação; 3. Cópia do
Histórico Escolar; 4. Curriculum Vitae modelo Lattes (comprovado); 5. Cópia de documentos
que provam estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, no caso de candidato
brasileiro e, dos documentos exigidos pela legislação específica, no caso de candidato
estrangeiro; 6. Cópia dos documentos pessoais: Carteira de Identidade e CPF; 7. Pré-projeto,
em quatro vias, vinculado obrigatoriamente a uma das Linhas de Pesquisa oferecidas pelo
Programa, contendo o máximo total de 10 páginas; 8. Comprovante de pagamento da taxa
GRU de R$ 50,00. III) DA SELEÇÃO: Será aprovado no Mestrado, o candidato que: a) tiver
seu pré-projeto aceito, em caráter eliminatório, para participar do processo de seleção; b) for
aprovado na prova escrita eliminatória, cujos conteúdos serão definidos no âmbito da área de
concentração; IV) DA AVALIAÇÃO: 1) Seleção do pré-projeto: a) o pré-projeto de pesquisa
será analisado com base nos seguintes critérios: i) adequação da proposta à Linha de Pesquisa
escolhida e pertinente ao perfil do(s) professor(s) indicado(s); ii) adequação dos aspectos
linguístico-formais de expressão e organização textual; b) do pré-projeto de pesquisa será
exigido: i) coerência entre o objeto de estudo, problema levantado, objetivos, e metodologia;
ii) justificativa fundamentada na proposta; iii) viabilidade de realização no prazo de 02 (dois)
anos. 2) A prova específica para o Mestrado avaliará: a) capacidade de argumentação,
fundamentação teórica e/ou empírica sobre questões levantadas a partir da proposta específica
da área de concentração e voltadas para as linhas de pesquisa; b) adequação aos aspectos
linguístico-formais de expressão e de organização textual; V) DA APROVAÇÃO: A nota

mínima para aprovação na Prova Escrita é 7,0 (sete). Serão admitidos ao Programa os
candidatos que tiverem sido classificados no limite de vagas existentes para o professor que
indicou como provável orientador, dentre os que indicaram este mesmo professor. Caso o
professor indicado como segunda opção não tenha preenchido suas vagas, será designado para
ele o candidato que nesta indicação de segunda opção tenha obtido melhor nota. VI) DA
CLASSIFICAÇÃO: A classificação é feita com base na hierarquização das notas obtidas na
Prova Escrita conforme o número de vagas ofertadas pelo professor para o qual o candidato
estiver inscrito. Para efeito de desempate na classificação final, será considerada a pontuação
do Curriculum Vitae, conforme tabela (ANEXO I). VII) DO CALENDÁRIO: 28 de outubro
a 08 de novembro de 2013: inscrições; 19 de novembro de 2013: resultado da homologação
das inscrições; 02 de dezembro de 2013: prova escrita; 06 de dezembro de 2013: resultado da
prova escrita; 12 de dezembro de 2013: resultado final do Processo Seletivo. VIII) DA
DURAÇÃO, DO LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS: a prova escrita terá duração de 04
(quatro) horas, com início às 08 (oito) horas do dia estabelecido no calendário para sua
realização. Ela será realizada na Sala 111 do PPGC. IX) DA DIVULGAÇÃO E
RECURSOS: a divulgação dos resultados do Exame de Seleção, em suas duas etapas, será
feita pela afixação de listagem contendo nome e, no caso da Prova Escrita, nome e nota do
candidato no mural da Secretaria do Programa e na home page acima mencionada. Será
garantido o direito de entrar com recurso, obedecendo ao prazo máximo de 02 dias úteis após
a divulgação de resultados de cada uma das etapas. João Pessoa, 11 de setembro de 2013.
Prof. Henrique Magalhães – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação
da UFPB.
Calendário do Processo Seletivo
28 de outubro a 08 de novembro de 2013: inscrições (horário das 08 às 12 horas);
19 de novembro de 2013: resultado da homologação das inscrições;
02 de dezembro de 2013: prova escrita;
06 de dezembro de 2013: resultado da prova escrita;
12 de dezembro de 2013: resultado final do Processo Seletivo
Universidade Federal da Paraíba
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes – CCHLA
Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PPGC
Cidade Universitária – Campus I – 58.059-900 – João Pessoa – PB.
Fone: (83) 3216-7925 – Site: www.cchla.ufpb.br/ppgc
Email: ppgc@cchla.ufpb.br
ANEXO I - TABELA DE PONTOS PARA CRITÉRIO DE DESEMPATE FINAL
Livros técnico-científicos ou artístico-culturais publicados na área acadêmica
de Comunicação, autoria individual ou em co-autoria e com registro ISBN.
Capítulos de livros técnico-científicos ou artístico-culturais publicados na área
de Comunicação e com registro ISBN.
Artigos técnico-científicos ou artístico-culturais publicados na área de
Comunicação em periódicos nacional, com ISSN e Qualis da CAPES.
Trabalhos completos publicados em anais de eventos regionais ou nacionais na
área de Comunicação.
Experiência profissional de, no mínimo, 06 meses na área objeto do pré-projeto
de pesquisa do candidato.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – PPGC/UFPB
Formulário de inscrições / Seleção 2014
1 Dados Pessoais
Nome completo: _________________________________________________________
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino

Data de nascimento: ____ / ____ / ____

Naturalidade: ___________________ Nacionalidade:______________________
Filiação: Pai: _______________________________________________________
Mãe:_______________________________________________________
RG:__________________ Emissor:_____________ Data/emissão:____ / ____ / ____
Título/eleitor:_____________________ Seção:______________

Zona:__________

CPF:_____________________ Reservista: _________ Data/emissão:____/ ____ / ____
Passaporte:________________________

País emissor:_______________________

2 Endereço residencial
Rua/Av.:____________________________________________________________________
Bairro:___________________________ Cidade:_____________________UF:_______
CEP:____________ Fones: ( )______________ E-mail:______________________________
( )______________

3 Informações Acadêmicas
Graduação: ____________________________________________
Instituição: ____________________________________________ Ano:___________

4 Inscrições para Linha de Pesquisa:
(

) Mídia e Cotidiano

( ) Culturas Midiáticas Audiovisuais

Professor orientador pretendido: _______________________________________________
Prof. orientador segunda opção: _______________________________________________

5 Informações complementares:
O candidato exerce alguma atividade profissional? ( ) Sim (

) Não

Função: _________________________________________________________
Instituição: ______________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________
Se não, especificar qual a fonte de que disporá para sua manutenção durante o curso:
______________________________________________________________________

João Pessoa, ____/_____ / 2013. Assinatura do candidato: _______________________

