
 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO - MESTRADO 

(Aprovado pela Resolução n. 1790/2018 - CONSEPE) 

 

EDITAL PPPGI Nº. 63/2019 

NOTA DE RETIFICAÇÃO 

 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – PPPGI/UFMA, visando ao 

aperfeiçoamento do Processo Seletivo com o objetivo de selecionar 

candidatos para ingresso ao Curso de Mestrado em Comunicação, 

resolve retificar o Edital PPPGI nº 63/2019, como se segue: 

IX – SELEÇÃO 

Onde se lê: 

Prova Escrita de Conhecimentos: com peso 4, é de caráter eliminatório e 
classificatório, cuja bibliografia de referência está disponível no ANEXO B 
deste Edital. A prova de conhecimentos será aplicada na Universidade 
Federal do Maranhão, no CCSST, Campus Centro, em Imperatriz, em sala 
a definir, no Bloco de Jornalismo. Será realizada no dia 14 de novembro de 
2019, das 8h30 às 12h30. Os(as) candidatos(as) deverão se apresentar 
para a Prova munidos(as) de carteira de identidade ou equivalente, 
portando caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul. Aqueles(as) 
que não estiverem presentes até 8h30 serão automaticamente 
eliminados(as). O(a) candidato(a) não poderá consultar nenhum tipo de 
material ou equipamento eletrônico. Serão considerados como critérios 
para a correção da prova escrita de conhecimentos: o uso do conjunto da 
bibliografia sugerida para a seleção; o domínio de ideias e de conceitos 
discutidos na bibliografia indicada; a coerência na argumentação; e a 
qualidade da redação, sobretudo em termos de ortografia, gramática e 
vocabulário, conforme o anexo ANEXO H deste edital. O resultado da 
prova escrita será divulgado na página eletrônica da PPPGI, na página do 
PPGCOM e no mural do CCSST, no dia 18 de novembro de 2019. Os(as) 
candidatos(as) terão 1 (um) dia útil após a divulgação para apresentar 
eventuais recursos ao resultado e a Comissão de Seleção terá 1 (um) dia 
útil para responder aos possíveis recursos; 
 
Leia-se: 
 



 

 

 

Prova Escrita de Conhecimentos: com peso 4, é de caráter eliminatório e 
classificatório, cuja bibliografia de referência está disponível no ANEXO B 
deste Edital. A prova de conhecimentos será aplicada na Universidade 
Federal do Maranhão, no CCSST, Campus Centro, em Imperatriz, em sala 
a definir, no Bloco de Jornalismo. Será realizada no dia 14 de novembro de 
2019, das 8h30 às 12h30. Os(as) candidatos(as) deverão se apresentar 
para a Prova munidos(as) de carteira de identidade ou equivalente, 
portando caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul. Aqueles(as) 
que não estiverem presentes até 8h30 serão automaticamente 
eliminados(as). O(a) candidato(a) não poderá consultar nenhum tipo de 
material ou equipamento eletrônico. Serão considerados como critérios 
para a correção da prova escrita de conhecimentos: o uso do conjunto da 
bibliografia sugerida para a seleção; o domínio de ideias e de conceitos 
discutidos na bibliografia indicada; a coerência na argumentação; e a 
qualidade da redação, sobretudo em termos de ortografia, gramática e 
vocabulário, conforme o anexo ANEXO H deste edital. O resultado da 
prova escrita será divulgado na página eletrônica da PPPGI, na página do 
PPGCOM e no mural do CCSST, no dia 18 de novembro de 2019. Os(as) 
candidatos(as) terão 2 (dois) dias úteis após a divulgação para apresentar 
eventuais recursos ao resultado e a Comissão de Seleção terá 1 (um) dia 
útil para responder aos possíveis recursos; 
 

Onde se lê: 

Entrevista e Análise do Projeto de Pesquisa: com peso 4, de caráter 
eliminatório e classificatório. As entrevistas acontecerão na Coordenação 
do PPGCOM, no Prédio de Jornalismo, no 2º piso, nos dias 26 e 27 de 
novembro. Os horários serão divulgados juntamente com o resultado da 
prova escrita no dia 18 de novembro. Trazer documento de identificação 
com foto. Nesta etapa serão avaliados: a capacidade de articulação entre 
fundamentação teórica e o problema a ser investigado; o uso de bibliografia 
especializada na área de Comunicação, principalmente no que diz respeito 
à temática privilegiada na proposta de investigação; a construção de uma 
redação clara, correta e consistente; a viabilidade de execução da proposta 
de pesquisa no período de 2 anos para a realização do mestrado; e a 
adequação à linha de pesquisa indicada pelo candidato (ver no ANEXO A a 
lista das linhas de pesquisa do PPGCOM), conforme o ANEXOS I e J deste 
edital. Observa-se que o(a) candidato(a) fará a escolha pela linha de 
pesquisa, mas a distribuição entre os docentes será feita posteriormente à 
seleção, considerando a disponibilidade de orientadores no âmbito do 
corpo docente do PPGCOM para alunos ingressantes em 20201, o que 
vai ser levado em consideração na distribuição das orientações. O 
resultado dessa etapa será divulgado na página eletrônica da PPPGI, na 
página do PPGCOM e no mural do CCSST no dia 25 de novembro de 
2019. Os(as) candidatos(as) terão 1 (um) dia útil após a divulgação para 



 

 

 

apresentar eventuais recursos ao resultado e a Comissão de Seleção terá 
1 (um) dia útil para responder aos possíveis recursos; 
 

Leia-se:  

Entrevista e Análise do Projeto de Pesquisa: com peso 4, de caráter 
eliminatório e classificatório. As entrevistas acontecerão na Coordenação 
do PPGCOM, no Prédio de Jornalismo, no 2º piso, nos dias 26 e 27 de 
novembro. Os horários serão divulgados juntamente com o resultado da 
prova escrita no dia 18 de novembro. Trazer documento de identificação 
com foto. Nesta etapa serão avaliados: a capacidade de articulação entre 
fundamentação teórica e o problema a ser investigado; o uso de bibliografia 
especializada na área de Comunicação, principalmente no que diz respeito 
à temática privilegiada na proposta de investigação; a construção de uma 
redação clara, correta e consistente; a viabilidade de execução da proposta 
de pesquisa no período de 2 anos para a realização do mestrado; e a 
adequação à linha de pesquisa indicada pelo candidato (ver no ANEXO A a 
lista das linhas de pesquisa do PPGCOM), conforme o ANEXOS I e J deste 
edital. Observa-se que o(a) candidato(a) fará a escolha pela linha de 
pesquisa, mas a distribuição entre os docentes será feita posteriormente à 
seleção, considerando a disponibilidade de orientadores no âmbito do 
corpo docente do PPGCOM para alunos ingressantes em 20201, o que vai 
ser levado em consideração na distribuição das orientações. O resultado 
dessa etapa será divulgado na página eletrônica da PPPGI, na página do 
PPGCOM e no mural do CCSST no dia 28 de novembro de 2019. Os(as) 
candidatos(as) terão 2 (dois) dias úteis após a divulgação para apresentar 
eventuais recursos ao resultado e a Comissão de Seleção terá 1 (um) dia 
útil para responder aos possíveis recursos; 
 

Onde se lê: 

Prova de suficiência em língua estrangeira: a Prova de Língua 
Estrangeira não será de caráter eliminatório nem classificatório, sendo o(a) 
candidato(a) aprovado(a) aquele(a) que obtiver nota acima de 7,0 (sete). 
O(a) candidato(a) não aprovado(a) na referida prova deve realizar nova 
avaliação em outras instituições e apresentar a certificação no período de 
um ano a ser contabilizado a partir da matrícula. O documento – emitido 
por um centro de ensino de idiomas em inglês – deverá atestar a habilidade 
da leitura (suficiência ou proficiência) em Inglês. A prova aplicada durante o 
teste seletivo irá avaliar a suficiência dos(as) alunos(as) na leitura e 
compreensão de textos científicos em inglês. A prova será composta por 
um texto no idioma e questões de interpretação para serem respondidas 
em português. É permitido o uso do dicionário e o candidato deve trazer 
documento de identificação com foto e caneta azul ou preta. O(a) 
candidato(a) que possuir certificado de proficiência ou suficiência em Inglês 



 

 

 

deverá apresentá-lo já no ato de inscrição. A prova fornecida pela 
Comissão de Seleção será realizada no dia 2 de dezembro, no campus 
CCSST – Imperatriz, da Universidade Federal do Maranhão, na sala 1, das 
8h30 às 10h30. O resultado dessa etapa será divulgado na página 
eletrônica da PPPGI, no site do PPGCOM e no mural do CCSST no dia 4 
de dezembro de 2019;  
 
Leia-se: 
 
Prova de suficiência em língua estrangeira: a Prova de Língua 
Estrangeira não será de caráter eliminatório nem classificatório, sendo o(a) 
candidato(a) aprovado(a) aquele(a) que obtiver nota acima de 7,0 (sete). 
O(a) candidato(a) não aprovado(a) na referida prova deve realizar nova 
avaliação em outras instituições e apresentar a certificação no período de 
um ano a ser contabilizado a partir da matrícula. O documento – emitido 
por um centro de ensino de idiomas em inglês – deverá atestar a habilidade 
da leitura (suficiência ou proficiência) em Inglês. A prova aplicada durante o 
teste seletivo irá avaliar a suficiência dos(as) alunos(as) na leitura e 
compreensão de textos científicos em inglês. A prova será composta por 
um texto no idioma e questões de interpretação para serem respondidas 
em português. É permitido o uso do dicionário e o candidato deve trazer 
documento de identificação com foto e caneta azul ou preta. O(a) 
candidato(a) que possuir certificado de proficiência ou suficiência em Inglês 
deverá apresentá-lo já no ato de inscrição. A prova fornecida pela 
Comissão de Seleção será realizada no dia 4 de dezembro, no campus 
CCSST – Imperatriz, da Universidade Federal do Maranhão, na sala 1, das 
8h30 às 10h30. O resultado dessa etapa será divulgado na página 
eletrônica da PPPGI, no site do PPGCOM e no mural do CCSST no dia 6 
de dezembro de 2019;  
 
As demais informações permanecem inalteradas. 

 

               São Luís, 08 de outubro de 2019. 

 

 Allan Kardec Duailibe Barros Filho  
 

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

O documento original assinado encontra-se disponível para vistas na 

DCPG/DPG/PPPGI. 


