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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 2012 
 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH) da Universidade Federal de 
Minas Gerais COMUNICA que, no período de 15 de agosto a 16 de setembro de 
2011 estarão abertas as inscrições de candidatos ao Exame de Seleção para 
admissão ao Mestrado. As inscrições serão feitas pelo interessado, pessoalmente 
ou por procuração, nos dias úteis, no horário de 13:30 às 16:00 horas, na Secretaria 
do Programa, à Avenida Antônio 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 
16/09/2011, 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 inscrição é de R$ 92,47 (noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), 
conforme Resolução nº 30, de 13 de dezembro 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 código identificador, que se encontra disponível na 
homepage do Programa. Será isento do pagamento dessa taxa o candidato cuja 
situação econômica justifique a gratuidade de sua isenção, a qual deverá ser 
solicitada à Fundação universitária 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 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 10 (dez) vagas para ingresso no primeiro 
semestre letivo de 2012.  
 
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 do término do período para registro acadêmico no curso de 
pós-graduação, ficando tal registro condicionado à prova de conclusão da 
graduação; 5) cópia do curriculum Lattes, a 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) Candidatos estrangeiros deverão 
apresentar os documentos exigidos peal legislação específica; 10) comprovante de 
endereço; 11) plano de estudos, em 05 (cinco) vias, apresentado em, no máximo, 05 
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(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, data (a folha de rosto não conta como página), indicação 
de linha de pesquisa e orientador pretendido; 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 nome do orientador e a 
linha de pesquisa devem constar na folha de rosto. 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 final. 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 do resultado final. 
Após este prazo a documentação será incinerada.  
 
III – Da Banca Examinadora. A banca examinadora será constituída por 4 
professores doutores do Programa, como titulares, e por um suplente, indicados pelo 
Colegiado. O suplente só participará do Processo Seletivo em caso de impedimento 
justificado de um dos titulares. 
 
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, às linhas de 
pesquisa do Programa e à área de atuação do orientador pretendido; clareza, 
coerência e consistência da proposta; viabilidade de realização no prazo máximo 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 07/10/2011. 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 15 de agosto a 16 de setembro. Será 
cobrada a taxa de inscrição no valor de R$ 40,00. 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, no ato de inscrição para o processo seletivo, um 
dos seguintes certificados: 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 
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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 também aceito documento de aprovação em 
exame de proficiência nas línguas exigidas neste Edital realizadas para processo 
seletivo da UFMG ou de outra Instituição, realizado de 2009 a 2011. 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 17/10/2011, 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 18/10/2011, 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). 3ª etapa: prova escrita de Teoria da Comunicação, de 
caráter eliminatório e classificatório, tendo como referência seguintes textos: 
FRANÇA, Vera Veiga. O objeto da comunicação / a comunicação como objeto. In: 
HOHFELDT, Antonio; MARTINO, Luiz C.; FRANÇA, Vera Veiga (Orgs.) Teorias da 
comunicação: conceitos, escolas e tendências. Petrópolis: Vozes, 2001; 
MOUILLAUD, Maurice. Da forma ao sentido. In: MOUILLAUD, Maurice; PORTO, 
Sérgio Dayrell (org.) O jornal: da forma ao sentido. Brasília: Paralelo 15, 1997;  
LEAL, Bruno. Saber das narrativas: narrar. In: GUIMARÃES, César; FRANÇA, Vera 
(orgs.) Na mídia, na rua: narrativas do cotidiano. Belo Horizonte: Autêntica, 2006; 
GAMSON, Wiliam. Consciência política (Cap. 1) e Media, sabedoria popular e 
experiência (Cap. 7). In: GAMSON, William. Falando de política. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2011; MAIA, Rousiley C. M. Deliberação e mídia. In: MAIA, Rousiley C. M. 
  (org.) Mídia e Deliberação. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2008; MESQUITA, 
Cláudia. A superfície do cotidiano: uma a aproximação a Acidente e Uma 
encruzilhada aprazível. In: LEAL, Bruno Souza, GUIMARÃES, César, MENDONÇA, 
Carlos (orgs.) Entre o sensível e o comunicacional. Belo Horizonte: Autêntica, 2010; 
RANCIÈRE, Jacques. As desventuras do pensamento critico. In: RANCIÈRE, 
Jacques. O espectador emancipado. Lisboa: Orfeu Negro, 2010.  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 acontecerá no dia 18/10/2011, de 08h30min às 
11h30min, nas dependências da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
UFMG, em sala a ser indicada no site do PPGCOM, devendo o candidato se 
apresentar com antecedência de 30 minutos. A divulgação do resultado desta prova 
e o cronograma da etapa seguinte serão feitos no dia 19/10/2011, às 17 horas. 
Somente serão corrigidas as provas escritas de Teoria da Comunicação daqueles 
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candidatos aprovados na prova de língua de estrangeira. Será considerado 
aprovado nesta etapa o candidato que obtiver o mínimo de 65 (sessenta e cinco) 
pontos num total de 100 (cem). Apenas os candidatos aprovados nesta 3ª etapa 
participarão 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 20 e 21/10/2011, 
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 
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 03/11/2011, 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 final, conforme determina o Regimento Geral da 
UFMG. Durante este período será garantido ao candidato o acesso as suas 
respectivas avaliações. Não serão fornecidas informações por telefone ou e-mail 
sobre o processo seletivo e resultados, parciais ou final.  
 
VI - Do Registro e Da Matrícula. O candidato aprovado no processo seletivo de que 
trata este edital deverá efetuar, exclusivamente pela internet, no período de 
30/11/2011 até 16/02/2012, o seu cadastro prévio, mediante o preenchimento de 
formulário disponível no site https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O DRCA 
tomará as providências para efetuar o Registro Acadêmico após o recebimento da 
documentação completa dos candidatos selecionados, na forma exigida (cópias 
legíveis e sem rasuras) e do preenchimento da Ficha de Cadastro Prévio pelo 
candidato classificado. A documentação completa dos selecionados será enviada ao 
DRCA pela Secretaria do Curso até o dia 17/02/2012. O candidato que apresentou, 
no período de inscrição, documento comprobatório de estar em condições de 
concluir o curso de graduação antes do período para registro acadêmico no curso de 
pós-graduação, deverá entregar na Secretaria do Programa, até o dia 16/02/2012, 
documento que comprove a conclusão do curso de graduação (cópia do diploma de 
graduação, expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido ou 
declaração de conclusão de curso em que conste a data da colação do grau). Não 
serão aceitas declarações com previsão de conclusão ou de colação. Candidatos 
estrangeiros deverão apresentar à Secretaria do Programa, até o último dia definido 
para a realização do cadastro prévio, o RNE, ou passaporte com Visto Permanente 
ou Visto Temporário de estudante válido, e documento que comprove filiação. De 

http://www.fafich.ufmg.br/
https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio
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acordo com o disposto no art. 39, § 2º, do Regimento Geral da UFMG, “cada aluno 
terá direito a um único registro acadêmico, correspondente a uma só vaga no curso 
em que foi admitido na UFMG”. Perderá automaticamente o direito à vaga e será 
considerado formalmente desistente o candidato classificado que não efetuar o 
Cadastro Prévio na data fixada para a realização desse procedimento ou que não 
apresentar qualquer dos documentos solicitados neste Edital. O preenchimento de 
vaga(s) decorrente(s) destas situações será feito mediante convocação de outros 
candidatos aprovados, observada, rigorosamente, a ordem de classificação segundo 
a ordem decrescente de pontos obtidos no concurso, até a data limite para envio da 
documentação ao DRCA. A matrícula dos candidatos aprovados será realizada no 
Sistema Acadêmico da Pós-Graduação, de acordo com orientação da Secretaria do 
Programa, em data a ser divulgada, observado o calendário acadêmico da 
Universidade.  
 
Belo Horizonte, 29 de junho de 2011. Prof. César Geraldo Guimarães – 
Coordenador do Programa. 
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ANEXO 
 

Vagas disponíveis por orientador / linha de pesquisa 
 
Os professores abaixo indicados comporão o corpo de orientadores para o 
mestrado/2012, disponibilizando no mínimo 1 e no máximo 2 vagas para orientação: 

 
- Linha “Processos Comunicativos e Práticas Sociais”  
Ementa: A linha de pesquisa  Processos Comunicativos e Práticas Sociais investiga 
processos comunicativos que, sob o prisma da reflexividade, configuram as relações 
sociais, particularmente no âmbito da cultura e da política. Esta perspectiva incentiva 
a investigação do contexto sócio-histórico dessas práticas, da constituição de 
sociabilidades bem como das dinâmicas de poder a elas relacionadas. Os projetos 
nela abrigados propõem-se a analisar as formas interativas, as interlocuções, as 
ações dos sujeitos, os usos e as apropriações de distintos meios e estratégias 
comunicacionais, seja na vida cotidiana, seja no âmbito da vida pública. 
 
Profa. Dra. Angela Marques  
Prof. Dr. Márcio Simeone 
Profa. Dra. Regina Helena   
Profa. Dra. Simone Rocha   
Profa. Dra. Vera França  
 
 
- Linha “Pragmáticas da Imagem” 
Ementa: Esta linha de pesquisa aborda os procedimentos de criação, os modos de 
expressão e as formas de fruição das imagens, tendo em vista a especificidade dos 
dispositivos, discursos e performances que as produzem, assim como sua 
hibridação. A linha abriga a reflexão sobre a produção imagética, atentando-se para 
seus aspectos documentais, ficcionais ou plásticos. Levando-se em conta a 
dimensão pragmática que é intrínseca e co-extensiva à dimensão expressiva das 
imagens, procura-se compreender as mediações pelas quais elas instauram 
experiências subjetivas, políticas e estéticas. 
 
Prof. Dr. Carlos Mendonça   
Profa. Dra. Claudia Mesquita   
Profa. Dra. Regina Mota 
 
 
- Linha “Textualidades Mediáticas” 
Ementa: Estudos de produtos e dispositivos mediáticos, em suas especificidades 
materiais, narrativas e discursivas, apreendidos tanto em sua dimensão imanente 
como estabelecendo modos de interação peculiares, quanto nas formas de saber 
que mobilizam e que se constituíram historicamente. 

 
Prof. Dr. Bruno Leal 
Prof. Dr. Carlos Alberto  
Profa. Dra. Graziela Viana  
Prof. Dr. Paulo Bernardo 


