
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E ASSESSORIA DE 

COMUNICAÇÃO 

Aprovado pela Resolução Nº. 700-CONSEPE, de 26 de agosto de 2009. 

 

EDITAL PPPGI Nº. 65/2019-retificado em 07/11/2019 

 

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, comunica aos interessados que estarão 

abertas, no período de 07/10 a 08/11/2019 no horário das 14h00 às 18h00 na Secretaria do 

Departamento de Comunicação Social localizado no Centro de Ciências Sociais - CCSo, 

bloco C, 3º andar, na Avenida dos Portugueses Nº.1966, Cidade Universitária Dom Delgado - 

Vila Bacanga, São Luís – Maranhão, as inscrições para seleção ao Curso de Especialização 

em Gestão e Assessoria de Comunicação, obedecendo aos seguintes requisitos:  

 

I – CLIENTELA: 

 

Graduados na área da comunicação (Jornalismo, Relações Públicas, Rádio e Televisão, 

Cinema, Publicidade e Propaganda, etc), e afins.  

 

II – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO  

O período de inscrição será entre os dias 07/10/2019 a 08/11/2019, no horário das 14 às 18h, 

no Departamento de Comunicação Social, DSC, localizado no Centro de Ciências Sociais, 

bloco C, 3º andar, Cidade Universitária dom Delgado, Avenida dos Portugueses, 1.966, São 

Luís, MA – CEP 65080-805. 

 

Para solicitar sua inscrição, o candidato deve apresentar os seguintes documentos: 

   

• Fotocópia do Diploma de Graduação reconhecido pelo Ministério da Educação; 

 

A - Candidatos cujos diplomas não tenham sido expedidos poderão apresentar declaração 

original de conclusão de graduação da Instituição de ensino Superior (IES), reconhecida 

por órgão competente do Ministério da Educação, declarando a data da conclusão e da 

colação de grau; 

 

B – No caso de portador de diploma emitido por Instituição de ensino superior (IES) 

estrangeira, apresentar diploma com revalidação no Brasil; 

 

• Fotocópia do Histórico Escolar; 



 

• Fotocópia da carteira de identidade e CPF; 

• Ficha de inscrição devidamente preenchida (Apêndice I); 

• Curriculum vitae COMPROVADO (fotocópia) com relação aos documentos exigidos no 

item VII – SELEÇÃO; 

• Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) via GRU (Anexo I – 

informar o CPF). Não serão aceitos pagamentos em cheque, depósito ou agendamento; 

• Em caso de concorrência às vagas para servidores efetivos da UFMA, apresentar declaração 

de vínculo atualizada, emitida pelo SIGRH. 

 

As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente ou por intermédio de procurador, por meio 

de instrumento público ou particular, com poderes específicos para atendimento das 

exigências deste edital. 

As inscrições também poderão ser efetuadas por meio de correspondência especial, através 

dos Correios, via Sedex, com aviso de recebimento, desde que postada até o dia 29/10/2019 e 

devidamente encaminhada sob a referência “Seletivo Pós Comunicação, para Departamento 

de Comunicação Social, DECOM, localizado no Centro de Ciências Sociais, bloco C, 3º 

andar, Cidade Universitária dom Delgado, Avenida dos Portugueses, 1.966, São Luís, MA – 

CEP 65080-805. 

 

As inscrições realizadas via SEDEX deverão ser comunicadas por e-mail para 

secretariadodcsufma@gmail.com . 

 

Será indeferida a inscrição que: 

1) Pagamento não efetivado por qualquer motivo; 

2) Efetuada sem os documentos exigidos nesse edital; e 

3) Estiver em desacordo com qualquer exigência deste edital. 

 

 

III – NÚMERO DE VAGAS:  

Serão disponibilizadas 45 vagas para o curso. Sendo 40 para público externo e 05 para 

servidores efetivos da UFMA. Se não houver inscrições e aprovados na seleção interna da 

UFMA todas as 45 vagas serão destinadas ao público externo. 

 

IV – CARGA HORÁRIA DO CURSO: 360 horas  

As aulas serão ministradas no período noturno em calendário a ser divulgado. As disciplinas 

do curso estão listadas no Anexo 2. 

 

V. INVESTIMENTO: 

 

O investimento total por participante será de R$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta 

reais). 

mailto:secretariadodcsufma@gmail.com


 

 

Taxa de inscrição R$ 100,00 (cem reais). 

 

• 18 parcelas no valor de R$ 310,00 (trezentos e dez). 

 

OBSERVAÇÃO: O valor pago não será restituído sob nenhuma hipótese e não poderá ser 

utilizado por terceiros, salvo se a UFMA der causa. 

 

VI – HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

A lista dos candidatos cujas inscrições foram homologadas será divulgada no dia 13/11/2019 

no endereço eletrônico da UFMA  pppgi – wwww.pppg.ufma.br e no mural do Departamento 

de Comunicação; 

a) Os recursos quanto a homologação das inscrições poderão ser entregues na 

Secretaria do Departamento Comunicação no período de 14e 18/11/2019 das 14h00 

às 17h00 horas por meio de requerimento fundamentado e assinado pelo 

candidatado; 

b) A relação final das inscrições homologadas será divulgada no dia 19/11/2019. 

 

VII – SELEÇÃO 

A seleção será feita no período de 21 e 22/11/2019, por meio da análise do curriculum vitae, 

que será classificatória, valerá no máximo 10 pontos e seguirá conforme critérios a seguir: 

 

 0,2 ponto para participação em eventos acadêmicos/científicos, limitado a no máximo 02 

pontos nas áreas de comunicação e afins; 

 0,5 ponto para cada artigo publicado em revista científica, limitado a no máximo 01 ponto; 

 0,2 ponto para cada publicação em anais de eventos científicos/técnicos nas áreas de 

comunicação e afins, limitado a no máximo 01 ponto; 

 0,4 ponto por cada semestre de experiência profissional comprovada nas áreas de 

comunicação e afins, limitado a no máximo 04 pontos. Para comprovação da experiência 

profissional poderão ser aceitos declaração da empresa com papel timbrado, contracheque 

(comprovando o período), IR, Carteira Profissional; 

 0,2 ponto por cada semestre de experiência profissional comprovada em qualquer área, 

limitado a no máximo 02 pontos. Para comprovação da experiência profissional poderão 



 

ser aceitos declaração da empresa com papel timbrado, contracheque (comprovando o 

período), IR, Carteira Profissional ou Contrato Social. 

O resultado será divulgado até 25/11/2019. 

 

1.1 RECURSO 

a) O candidato poderá entrar com recurso no dia 26 e 27/11/2019 por meio de 

requerimento dirigido à Comissão de Seleção e devem ser entregues no mesmo local 

em que realizou a inscrição; 

b) A Comissão de Seleção terá dois dias úteis para julgar os recursos e publicar o 

resultado no dia 02/12/2019.  

c) Nos casos de empate serão utilizados os seguintes critérios: 

 

01 – a nota mais alta no critério de experiência profissional comprovada nas áreas 

de comunicação e afins; 

02 – a idade; 

03 – a nota mais alta no critério de artigo publicado em revista científica. 

 

Obs: Em caso de candidatos idosos empatados, conforme o Art. 27 do Estatuto do 

Idoso, a idade será o primeiro critério de desempate. 

 

VIII – RESULTADO  

O resultado do processo de seleção será divulgado até o dia 05/12/2019 no site da 

PPPGI/UFMA (www.pppg.ufma.br) e no mural do Departamento de Comunicação.  

 

IX – MATRÍCULAS  

a) Os candidatos selecionados serão matriculados no período de 09 a 13/12/2019 no 

horário das 14h00 às 17h00 na Secretaria do Departamento de Comunicação. Os 

aprovados no processo seletivo deverão efetuar a matrícula por meio do 

preenchimento da Ficha de Matrícula (Apêndice II); 

b) Os candidatos aprovados que não puderem comparecer pessoalmente à Secretaria do 

Departamento de Comunicação poderão se matricular por procuração ou por 

correspondência via SEDEX anexando a esta a Ficha de Matrícula preenchida. A 

procuração pode ser particular com firma reconhecida em cartório. A data da 

postagem deverá respeitar a data limite para matrícula. 

 

http://www.pppg.ufma.br/


 

 

X – INICIO DO CURSO E LOCAL DE FUNCIONAMENTO  

O início do Curso está previsto para o dia 10 de março de 2020 em sala a ser definida 

pelo Departamento de Comunicação.  

 

XI – CRONOGRAMA  

DATA ATIVIDADE HORÁRIO 

07 de outubro a 

14 de 

novembro 

Período de Inscrições 14h00 – 17h00 

Até 29/10/2019 Inscrições via correios.  

18 de 

novembro de 

2019 

Divulgação da homologação das inscrições Até as 18h00 

19 e 20 de 

novembro de 

2019 

Recursos relativo a lista de homologação 

das inscrições 
14h00 – 17h00 

21 de 

novembro de 

2019 

Lista final das inscrições homologadas Até as 18h00 

22 e 25 de 

novembro 
Seleção -------- 

26 de 

novembro de 

2019 

Divulgação do resultado final Até as 18h00 

27 e 28 de 

novembro de 

2019 

Recursos para contestação do resultado final 
 

14h00 – 18h00 

05 de dezembro 

de 2019 
Resultado final  Até as 18h00 

09 a 13 de 

dezembro de 

2019 

Matrículas 14h00 – 18h00 

10 de março de 

2019 
Início das aulas (Aula Inaugural) 19h 

 



 

 

XII -INFORMAÇÕES GERAIS  

OBSERVAÇÃO: Os candidatos não aprovados poderão retirar sua documentação até 30 dias 

após a divulgação do resultado final do processo seletivo, pessoalmente ou por meio de 

procurador legalmente habilitado. 

 

 

XIII – QUESTÕES OMISSAS  

As questões não previstas neste Edital serão analisadas e decididas pela Comissão de Seleção 

do processo seletivo para ingresso no Curso de Especialização em Gestão e Assessoria de 

Comunicação. 

Para maiores informações os interessados deverão dirigir-se à Coordenação do Curso de 

Especialização em Gestão e Assessoria de Comunicação, ou contatar o Departamento de 

Comunicação pelo telefone: (98) 3272-8430 ou pelo email: secretariadodcsufma@gmail.com. 

 

 São Luís, 07 de outubro de 2019. 

 

 

 

 Allan Kardec Dualibe Barros Filho 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFMA 

 

O documento original assinado encontra-se disponível para vistas na PPPGI/UFMA 



 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO   

 

APÊNDICE I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

Dados Pessoais: 

 

Nome____________________________________________________________________  

Data de Nascimento ____/____/______          Estado Civil __________________________ 

Nacionalidade ____________________  Naturalidade _____________________________ 

Nome do Pai _______________________________________________________________ 

Nome da Mãe ______________________________________________________________ 

RG  ______________________________  CPF___________________________________ 

Endereço_________________________________________________________________ 

___________________________________Bairro ________________________________ 

Cidade _____________________________ UF ________  CEP _____________________ 

Telefone Residencial  (    ) _______________Telefone Móvel (    ) _________________ 

E-mail ______________________________________________________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  

Nº. DE INSCRIÇÃO (a ser preenchido na Secretaria do Curso) ------------------------------- 

NOME DO CANDIDATO: --------------------------------------------------------------------------------- 

____________________________________________________________________ 

RG: ______________________________ 

DATA DA INSCRIÇÃO: _______/______/______ 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Inscrição 

 

 

 

 



 

                                               

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO   

 

APÊNDICE II – FORMULÁRIO DE MATRÍCULA 

 

Nome:__________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:____/____/______           Estado Civil:________________________- 

Nacionalidade:______________________  Naturalidade:__________________________ 

Nome do Pai:_____________________________________________________________ 

Nome da Mãe:____________________________________________________________ 

RG:______________________________ CPF :__________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

__________________________________ Bairro:_______________________________ 

Cidade:____________________________ UF :______  CEP:_____________________ 

Telefone Residencial (  ) __________________ Telefone Móvel (   )_________________ 

E-mail :_________________________________________________________________ 

 

São Luís, ____/____/_____ 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Discente  

 

______________________________________________ 

Assinatura do Responsável Administrativo 

 

 

 

 

 

 



 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

ANEXO 1 – GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) 

 



 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

ANEXO 2 – DISCIPLINAS DO CURSO 

 

 

 

01 – Sociedade, políticas e organizações.  

 

02 – Mercados emergentes, novas tecnologias e mídia digital.  

 

03 – Leitura de cenários e diagnostico em comunicação organizacional.  

 

04 – Auditoria em comunicação. 

 

05 – Planejamento e gestão estratégica em comunicação.  

 

06 – Produção de conteudos: textos, imagem e som.  

 

07 – Relacionamento com a mídia.  

 

08 – Identidade, reputação e gerenciamento de crises.  

 

09 – Pesquisa de opinião pública e mercado.  

 

10 – Teorias e metodologia científica aplicadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


