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Universidade Federal de Minas Gerais
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas

Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social

Edital de seleção – DOUTORADO 2011

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Facul-
dade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH) da Universidade Federal de Minas 
Gerais comunica que, no período de 16 de agosto a 17 de setembro de 2010, esta-
rão abertas as inscrições de candidatos ao Exame de Seleção para admissão ao 
Doutorado. As inscrições serão feitas pelo interessado, pessoalmente ou por procu-
ração, no horário de 14:30 às 17:00 horas, na Secretaria do Programa, na Avenida 
Antônio  Carlos,  6627,  na  FAFICH,  sala  4234,  4º  andar,  Campus  da 
Pampulha/UFMG, CEP 31270-901, Belo Horizonte - MG. Serão também aceitas ins-
crições pelo Correio com remessa Sedex e com data de postagem até 17/09/2010, 
desde que a documentação esteja completa. Contatos: Telefone (31) 3409 5072; e-
mail  ppgcom@fafich.ufmg.br; homepage www.fafich.ufmg.br/dcs . O valor da inscri-
ção é de R$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinqüenta centavos), conforme Resolução 
nº 30, de 13 de dezembro de 2007, do Conselho Universitário da UFMG. O paga-
mento dessa taxa será feito mediante a Guia de Recolhimento da União, cujo mode-
lo está disponível na Secretaria e no homepage do Programa, ou mediante depósito 
bancário com código identificador, que se encontra disponível no homepage do Pro-
grama. Será isento do pagamento dessa taxa o candidato cuja situação econômica 
justifique a gratuidade de sua isenção, a qual deverá ser solicitada à Fundação uni-
versitária Mendes Pimentel – FUMP, pelo menos 15 dias antes do encerramento do 
período das inscrições no processo de seleção. Informações a respeito do processo 
de solicitação de isenção devem ser obtidas no endereço www.fump.ufmg.br ou dire-
tamente na sede da FUMP, à Avenida Afonso Pena, 867, 20º e 21º andares – Cen-
tro – Belo Horizonte – MG, Telefones (31) 3409 8400 e (31) 3409 3970.

 I - Das Vagas. Serão oferecidas até 10 (dez) vagas para ingresso no primeiro se-
mestre letivo de 2011.

II – Dos Requisitos para a Inscrição. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá 
apresentar os seguintes documentos: 1) Comprovante de pagamento da taxa de ins-
crição ou de sua isenção pela FUMP; 2) formulário de inscrição, preenchido, disponí-
vel na Secretaria e na homepage do Programa www.fafich.ufmg.br/dcs; 3) cópia do 
diploma de graduação plena expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente re-
conhecido ou, condicionalmente, documento que comprove ter concluído o curso an-
tes de iniciadas as atividades escolares do Programa; e cópia do diploma de titula-
ção superior, se houver; 4) cópia do histórico escolar de graduação e de grau supe-
rior, se houver; 5) cópia do curriculum Lattes, ser preenchido no endereço http://lat-
tes.cnpq.br;  6) cópia da carteira de identidade e do CPF;  7) cópia de documentos 
que provem que o candidato está em dia com as obrigações militares (no caso de 
candidato brasileiro do sexo masculino); 8) título de eleitor e documento comproba-
tório de que o candidato está em dia com as obrigações eleitorais (no caso de candi-
dato brasileiro);  9) visto permanente ou de estudante (no caso de estrangeiro);  10) 
comprovante de endereço; 11) projeto de pesquisa, em 05 (cinco) vias, apresentado 
em conformidade com as seguintes exigências:  a)  estar vinculado diretamente a 
uma das linhas de pesquisa do Programa; b) indicar explicitamente o vínculo do pro-
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jeto de pesquisa do candidato com o campo de atuação do orientador pretendido. A 
relação das linhas de pesquisa e de orientadores do Programa está disponível no 
Anexo deste Edital; c) possuir até 15 (quinze) páginas (corpo 12, espaço 1,5, consi-
derando inclusive bibliografia e notas de rodapé); d) proposição de pesquisa de ca-
ráter original, tendo em vista o objeto a ser pesquisado e os procedimentos teórico-
metodológicos requeridos, de tal modo que o trabalho proposto não apenas tenha 
consciência do “estado da arte” do seu assunto no domínio das pesquisas realizadas 
pela comunidade científica, mas indique em quais aspectos a investigação apresen-
tada poderá trazer contribuições inovadoras para o campo investigado; e) configura-
ção detalhada do quadro teórico-conceitual de referência, explicando-se a perspecti-
va epistemológica que o anima e discutindo-se as possibilidades e os limites dos 
conceitos implicados; f) definição precisa do corpus a ser investigado, acompanhada 
da justificativa do recorte indicado e da adequação dos procedimentos metodológi-
cos escolhidos, detalhados em sua dimensão específica; g) cronograma detalhado 
das diferentes etapas da pesquisa, considerando-se a sua realização no prazo de 4 
(quatro) anos.  Cada candidato terá direito a apresentar 01 (um) projeto de pesquisa 
para o processo de seleção. O candidato que apresentar o projeto fora dos padrões 
exigidos será automaticamente eliminado. O Exame de Seleção ocorrerá havendo, 
pelo menos, 01 (um) candidato inscrito. No ato da inscrição o candidato receberá um 
número que identificará sua prova escrita,  sendo vedado seu conhecimento pela 
banca examinadora até a divulgação do resultado. A documentação dos candidatos 
cujos pedidos de inscrição forem indeferidos, assim com a dos candidatos reprova-
dos na seleção, deverá ser requisitada dentro de no máximo 30 dias depois da divul-
gação dos resultados. Após este prazo a documentação será incinerada. 

III – Da Banca Examinadora. A banca examinadora será constituída por 4 professo-
res doutores do Programa, como titulares, e por um suplente, indicados pelo Cole-
giado. O suplente só participará do Processo Seletivo em caso de impedimento justi-
ficado do titular.

IV - Do Processo Seletivo. A seleção incluirá três etapas.  1ª etapa: Análise dos 
projetos, de caráter exclusivamente eliminatório,  considerando: 1) adequação da 
proposta à área de concentração do Programa, à linha de pesquisa escolhida e ao 
campo de atuação do orientador; 2) coerência e consistência do projeto; 3) adequa-
ção aos aspectos lingüístico-formais de expressão e de organização textual. O resul-
tado da análise dos projetos de pesquisa será divulgado como “aceito” ou “não acei-
to”, no dia 13/10/2010. Somente os candidatos aprovados nesta etapa participarão 
das etapas subseqüentes. 2ª etapa: provas escritas de línguas estrangeiras ins-
trumentais, de caráter exclusivamente eliminatório: inglês (obrigatória) e um segun-
do idioma, escolhido entre francês e espanhol, exceto para os falantes nativos des-
sas línguas, que deverão realizar a prova de português para estrangeiros. As provas 
de  línguas  estrangeiras  serão  realizadas  em  consonância  com  a  Resolução  Nº 
08/2008 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão pela Viamundi Idiomas e Tra-
dução. A inscrição específica para as provas de língua estrangeira será feita na Via-
mundi Idiomas e Traduções, pelo site  www.viamundi.com.br, no período de 16 de 
agosto a 17 de setembro. Será cobrada a taxa de inscrição no valor de R$ 35,00 por 
prova. Informações sobre as provas de línguas estrangeiras poderão ser obtidas na 
Viamundi Idiomas e Traduções (Rua Roquete Mendonça, 509, São José, Pampulha, 
Belo Horizonte MG) ou pelo telefone 31 32346776. Serão dispensados das provas 
de língua estrangeira os candidatos que apresentarem um dos seguintes certifica-
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dos, no ato de inscrição para o processo seletivo: Certificado(s) de aprovação emiti-
do(s) pelo CENEX/FALE/UFMG em prova(s) de língua estrangeira instrumental exi-
gida(s) neste edital realizada(s) nos 3 últimos anos (mínimo de 60%); Serão ainda 
aceitas uma das seguintes comprovações de conhecimento de inglês: Test of Engli-
sh as Foreign Language - TOEFL (PBT – Paper-based testing – mínimo de 550 pon-
tos; CBT –  Computer-based testing  - mínimo de 213 pontos; IBT –  Internet-based 
testing – mínimo de 80 pontos), International English Language Test - IELTS (míni-
mo de 6,0 pontos); de francês: Certificado de Proficiência em Língua Francesa da 
Aliança Francesa (mínimo de 70 pontos);  de espanhol: Diploma de Espanhol como 
Língua Estrangeira (DELE) ou Diploma Básico de Espanhol (DBE). Será também 
aceito documento da Instituição onde o candidato realizou o Mestrado, que compro-
ve sua aprovação em exame de conhecimento de uma das línguas estrangeiras exi-
gidas neste edital. A prova de língua estrangeira avaliará a habilidade de compreen-
são e de inferência de informações gerais e específicas a partir da leitura de texto 
técnico-científico da área de Comunicação ou afim. A prova de língua instrumental 
terá a duração de 03 (três) horas (com consulta, em sua primeira hora, a dicionários 
impressos, do próprio candidato) e consistirá em prova de leitura, compreensão e in-
terpretação de textos. A prova de Inglês será realizada no dia 18/10/2010, de 9h às 
12h. As provas de  francês e espanhol serão realizadas no  dia  18/10/2010,  de 
14h30min  às 17h30min . As provas serão realizadas nas dependências da Facul-
dade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG em sala a ser divulgada no site do 
PPGCOM (www.fafich.ufmg.br/dcs),  devendo  o  candidato  se  apresentar  ao  local 
com meia hora de antecedência. Para ser aprovado, o candidato deverá obter, pelo 
menos, 60 pontos em 100, em cada uma das provas. A nota obtida nesta prova não 
entrará no cômputo da média para aprovação final do candidato. O resultado desta 
etapa será divulgado no dia 19/10/2010.  Somente os candidatos aprovados nesta 
etapa participarão das etapas subseqüentes.  3ª etapa: argüição oral, de caráter 
eliminatório e classificatório, na qual o candidato fará a defesa do projeto de pes-
quisa, com sua apresentação e discussão, incluindo-se também o exame do currí-
culo Lattes. Esta etapa avaliará: a) capacidade de apresentar e justificar oralmente 
o projeto de pesquisa (30 pontos); b) capacidade de responder a questões específi-
cas relacionadas ao tema do projeto de pesquisa (30 pontos); c) domínio da biblio-
grafia indicada no projeto de pesquisa (25 pontos); d) desempenho acadêmico, ex-
periência e/ou afinidade com a área de comunicação (estes dois quesitos serão ava-
liados através do currículo) e disponibilidade de tempo para o curso (15 pontos). 
Para ser aprovado o candidato deverá obter, pelo menos, 65 pontos. A duração da 
argüição oral será de até 1 (uma) hora. O candidato terá até 25 (vinte e cinco) minu-
tos para defender oralmente o projeto de pesquisa e a banca terá até 35 (trinta e cin-
co)  minutos  para realizar  a  argüição.  A  argüição oral  acontecerá nos  dias 20 e 
21/10/2010, em horários e local a serem indicados na homepage do Programa.Para 
ser considerado aprovado nesta etapa, o candidato deverá obter no mínimo 65 (ses-
senta e cinco) pontos em 100(cem). 

V - Do Resultado Final. Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual 
ou superior a 65 (sessenta e cinco) pontos em 100 (cem) na 3ª etapa (arguição oral) 
e que tiverem sido classificados, no limite das vagas existentes. Os candidatos serão 
ordenados pela seqüência decrescente das médias apuradas. O resultado final será 
divulgado no dia 22/10/2010, a partir das 17 horas, e constará em listagem afixada 
no quadro de avisos ao lado da Secretaria do Curso, em local público e visível, e 
também na  homepage do Programa e da Faculdade (www.fafich.ufmg.br/dcs). Os 
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candidatos poderão apresentar recurso ao Colegiado do Programa dentro do prazo 
de até 10 dias a partir da divulgação do resultado, conforme determina o Regimento 
Geral da UFMG. Durante este período será garantido ao candidato o acesso às suas 
respectivas avaliações. Não serão fornecidas informações por telefone ou e-mail so-
bre o processo seletivo e resultados. 

VI – Da Matrícula. As matrículas dos candidatos selecionados serão feitas no Siste-
ma Acadêmico da Pós-Graduação, de acordo com orientação da Secretaria do Pro-
grama de Pós-Graduação em Comunicação, no período previsto pelo Calendário Es-
colar da UFMG para 2011. De acordo com Regimento Geral da UFMG, é vedado o 
registro acadêmico simultâneo em mais de um curso de graduação, pós-graduação, 
ou ambos os níveis. Belo Horizonte, 24 de junho de 2010. Prof. Bruno Souza Leal – 
Coordenador do Programa.

ANEXO
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 Os professores abaixo indicados comporão o corpo de orientadores para o 
doutorado/2011, disponibilizando no mínimo 1 e no máximo 2 vagas para ori-
entação:

- Linha Meios e Produtos da Comunicação
Prof. Dr. André Brasil
Prof. Dr. Bruno Souza Leal 
Prof. Dr. César Guimarães 
Prof. Dr. Elton Antunes
Prof.ª Drª Geane Alzamora
Profª Drª Maria Regina Mota
Prof. Dr. Paulo Bernardo Vaz

-  Linha Processos Comunicativos e Práticas Sociais
Prof.ª Dr.ª Regina Helena Alves da Silva
Profª Drª Rousiley Maia
Prof.ª Drª Vera Regina V.França


