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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 – Mestrado 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, es-
tarão abertas as inscrições de candidatos ao Exame de Seleção para admissão ao 
Mestrado. As inscrições serão feitas pelo interessado, pessoalmente ou por procura-
ção, no horário de 14:30 às 17:00 horas, na Secretaria do Programa, na Avenida An-
tônio Carlos, 6627, na FAFICH, sala 4234, 4º andar, Campus da Pampulha/UFMG, 
CEP 31270-901, Belo Horizonte - MG. Serão também aceitas inscrições pelo Correio 
com remessa Sedex e com data de postagem até 17/09/2010, desde que a docu-
mentação esteja completa. Contatos: Telefone (31) 3409 5072; e-mail ppgcom@fafi-
ch.ufmg.br; homepage  www.fafich.ufmg.br/dcs. O valor da inscrição é de R$ 87,50 
(oitenta e sete reais e cinqüenta centavos), conforme Resolução nº 30, de 13 de de-
zembro de 2007,  do Conselho Universitário da UFMG. O pagamento dessa taxa 
será feito mediante a Guia de Recolhimento da União, cujo modelo está disponível 
na secretaria e na homepage do Programa, ou mediante depósito bancário com có-
digo identificador, que se encontra disponível na homepage do Programa. Será isen-
to do pagamento dessa taxa o candidato cuja situação econômica justifique a gratui-
dade de sua isenção, a qual deverá ser solicitada à Fundação universitária Mendes 
Pimentel – FUMP, pelo menos 15 dias antes do encerramento do período das inscri-
ções no processo de seleção. Informações a respeito do processo de solicitação de 
isenção devem ser obtidas no endereço www.fump.ufmg.br ou diretamente na sede 
da FUMP, à Avenida Afonso Pena, 867, 20º e 21º andares – Centro – Belo Horizonte 
– MG, Telefones (31) 3409 8400 e (31) 3409 3970.

I - Das Vagas. Serão oferecidas até 15 (quinze) vagas para ingresso no primeiro 
semestre 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 
inscrição ou de  sua isenção pela  FUMP;  2) formulário  de  inscrição,  preenchido, 
disponível 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  reconhecido  ou,  condicionalmente,  documento  que  comprove  ter 
concluído o curso antes de iniciadas as atividades escolares do Programa; 4) cópia 
do histórico escolar de graduação; 5) cópia do curriculum Lattes, ser preenchido no 
endereço www.cnpq.br/lattes; 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) cópia  do título 
eleitoral  e  documento  comprobatório  de  que  o  candidato  está  em  dia  com  as 
obrigações eleitorais (no caso de candidato brasileiro);  9) visto permanente ou de 
estudante (no caso de estrangeiro);  10) comprovante de endereço;  11) plano de 
estudos, em 05 (cinco) vias, apresentado em, no máximo, 05 (cinco) páginas (Fonte 
Times New Roman, corpo 12, entrelinha 1,5, margens superior e esquerda de 3cm, 
inferior e direita de 2 cm), contendo: a) folha de rosto: título, nome do candidato, 
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data (a folha de rosto não conta como página); b) introdução, com apresentação do 
objeto de estudo e breve justificativa,  correlacionada à trajetória acadêmica e/ou 
profissional do candidato; c) discussão do problema central da pesquisa, com sua 
fundamentação  teórica  e  indicação  da  abordagem  metodológica;  d)  referências 
bibliográficas. A relação das linhas de pesquisa e orientadores do Programa está 
disponível no Anexo deste Edital. Cada candidato terá direito a apresentar apenas 
01 (um) plano de estudos 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 reprovados na seleção, deverá ser requisitada dentro de no 
máximo  30  dias  depois  da  divulgação  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 quatro etapas. 1ª etapa: avaliação do 
plano de estudos, de caráter eliminatório. O plano de estudos será avaliado com 
base nos seguintes critérios:  adequação à área de concentração e às linhas de 
pesquisa do Programa; clareza, coerência e consistência da proposta; viabilidade de 
realização no prazo de 02 (dois) anos; adequação aos aspectos lingüísticos formais 
de expressão e organização textual. O resultado da análise dos planos de trabalho 
será  divulgado  como  “aceito”  ou  “não  aceito,  no  dia  13/10/2010.  Somente  os 
candidatos aprovados nesta etapa participarão das etapas subseqüentes. 2ª etapa: 
prova  escrita  de  língua  estrangeira  instrumental,  de  caráter  exclusivamente 
eliminatório: inglês ou francês, exceto para os falantes nativos dessas línguas, que 
deverão  realizar  a  prova  de  português  para  estrangeiros.  A  prova  de  língua 
estrangeira  será  realizada  em  consonância  com  a  Resolução  Nº  08/2008  do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão pela Viamundi Idiomas e Tradução. A 
inscrição  específica  para  a  prova  de  língua  estrangeira  será  feita  na  Viamundi 
Idiomas e Traduções, pelo site www.viamundi.com.br, no período de 16 de agosto 
a  10  de  setembro.  Será  cobrada  a  taxa  de  inscrição  no  valor  de  R$  35,00. 
Informações sobre a prova de língua estrangeira poderão ser obtidas na Viamundi 
Idiomas  e  Traduções,  no  endereço  Rua  Roquete  Mendonça,  509,  São  José, 
Pampulha, Belo Horizonte MG, ou pelo telefone (31) 3234 6776. Serão dispensados 
da prova de língua estrangeira os candidatos que apresentarem um dos seguintes 
certificados,  no  ato  de  inscrição  para  o  processo  seletivo:  Certificado(s)  de 
aprovação  emitido(s)  pelo  CENEX/FALE/UFMG  em  uma  das  provas  de  língua 
estrangeira instrumental exigida neste edital realizada nos 3 últimos anos (mínimo 
de 60%); Serão ainda aceitas uma das seguintes comprovações de conhecimento 
de inglês: Test  of  English  as  Foreign  Language  -  TOEFL  (PBT –  Paper-based 
testing  – mínimo de 550 pontos; CBT –  Computer-based testing  - mínimo de 213 
pontos; IBT –  Internet-based testing  – mínimo de 80 pontos),  International English 
Language  Test  -  IELTS  (mínimo  de  6,0  pontos);  de  francês: Certificado  de 
Proficiência em Língua Francesa da Aliança Francesa (mínimo de 70 pontos). Será 
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também aceito documento de aprovação de exame de proficiência nas línguas deste 
Edital em processo seletivo da UFMG ou de outra Instituição realizado de 2007 a 
2010. A prova de língua estrangeira avaliará a habilidade de compreensão 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 estrangeira 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 
interpretação de textos. As provas de Inglês ou Francês serão realizadas no  dia 
18/10/2010, de 8h30min 11h30min. As provas serão realizadas nas dependências 
da Faculdade 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  nesta  etapa,  o 
candidato deverá obter, pelo menos, 60 pontos em 100. 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.  3ª etapa: prova escrita de Teoria 
da Comunicação, de caráter eliminatório e classificatório,  tendo como referência 
seguintes textos: HALL, Stuart. Codificação/decodificação. Da Diáspora. Identidades 
e  mediações  culturais.  Belo  Horizonte:  Editora  da  UFMG,  2003;  HALL,  Stuart. 
Reflexões  sobre  o  modelo  codificação/decodificação.  Belo  Horizonte:  Editora  da 
UFMG, 2003; BENJAMIN, Walter. Pequena história da fotografia. In: BENJAMIN, W. 
Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras 
Escolhidas, volume I. São Paulo: Brasiliense, 1994; FRANCA, Vera R. V. Teorias, 
objeto de estudo, dimensão institucional. In: BARROS Fo., Clóvis; CASTRO, Gisela. 
(Org.). Comunicação - Práticas de consumo. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, v. 1, p. 
103-112; GUIMARÃES, César. O campo da comunicação e a experiência estética. 
In:  WEBER,  M.H.;  BENTZ,  I.M.;  HOHFELDT,  A.  (Org.).  Tensões  e  objetos  da 
comunicação.  Porto  Alegre:  Sulina,  2002,  v.  1,  p.  83-100;GOMES,  Wilson.  Da 
discussão  à  visibilidade.  In  GOMES,  W.,  MAIA,  R.  Comunicação  e  Democracia: 
Problemas & Perspectivas. São Paulo: Paulus, 2008; SIBILIA, Paula. Eu privado e o 
declínio  do  homem  público.  In:  SIBILIA,  P.  O  show  do  eu:  a  intimidade  como 
espetáculo.  Rio  de  Janeiro:  Nova  Fronteira,  2008. A  prova  escrita  de  teoria  da 
Comunicação  avaliará:  a)  pertinência  da  resposta;  b)  clareza  e  coerência  na 
trajetória argumentativa;  c)  propriedade e domínio conceituais: d)  adequação aos 
aspectos lingüístico-formais de expressão e de organização textual. Esta prova terá 
04 (quatro) horas de duração, sendo permitida a consulta a referências bibliográficas 
na primeira hora. Esta prova  será realizada no  dia 18/10/2010, de 13h30min às 
17h30min,  nas dependências da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
UFMG, em sala a ser indicada no site do PPGCOM. Será considerado aprovado 
nesta etapa o candidato que obtiver 65 (sessenta e cinco) pontos ou mais num total 
de 100 (cem).  A divulgação do resultado desta prova e o cronograma da etapa 
seguinte  serão feitos  no  dia  20/10/2010.  Somente  serão corrigidas  as provas 
escritas de Teoria da Comunicação daqueles candidatos aprovados na prova 
de  língua  de  estrangeira.  Apenas  os  candidatos  aprovados  nesta  3ª  etapa 
participação da etapa subseqüente. 4ª etapa: argüição oral, de caráter eliminatório 
e classificatório, versando sobre o plano de estudos, bem como sobre o exame do 
curriculum vitae do candidato. Esta etapa será realizada nos dias 21 e 22/10/2010, 
na FAFICH/UFMG, em locais e horários indicados na Secretaria do Programa de 
Pós-Graduação e publicados na home-page do Programa, e avaliará: a) domínio do 
campo teórico-conceitual que ampara o plano de estudos - 40 pontos; b) clareza na 
exposição – 20 pontos; c) adequação metodológica aos propósitos do plano – 20 
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pontos;  d)  trajetória  acadêmica  e/ou  profissional  correlacionada  com a  proposta 
contida no plano – 20 pontos. A nota mínima para aprovação nesta etapa é de 65 
pontos em 100 (cem). 

V - Do Resultado Final. Serão aprovados os candidatos que obtiverem média final 
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) pontos em 100 (cem) consideradas a 3ª e 
4ª etapas (prova escrita e arguição oral sobre o Plano de Estudos e o  Curriculum 
Vitae)  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 25/10/2010, 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).  Para  efeito  de  desempate  na  classificação  final,  será 
considerada a seguinte ordem de precedência: 1º) nota obtida na prova escrita de 
teoria da Comunicação; 2º)  nota obtida na arguição oral.  Os 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  sobre  o 
processo seletivo e resultados. 

VI  -  Da  Matrícula.  As  matrículas  dos  candidatos  selecionados  serão  feitas  no 
Sistema Acadêmico da Pós-Graduação, de acordo com orientação da Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação, no período previsto pelo Calendário 
Escolar 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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Vagas disponíveis por orientador / linha de pesquisa

Os  professores  abaixo  disponibilizam  no  mínimo  1  e  no  máximo  2  vagas  para 
orientação. 

      - Linha Meios e Produtos da Comunicação 
Prof.Dr. André Brasil
Prof. Dr. Bruno Souza Leal 
Prof.Dr. Carlos Mendonça 
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.Dr. Márcio Simeone
Profª Drª Regina Helena Alves da Silva
Prof.ª Dr.ª Rousiley Maia
Profª Drª Simone Rocha
Prof.ª Dr.ª Vera França


