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SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
PARA OS CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO PARA O SEGUNDO PERÍODO
LETIVO DE 2020

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, no uso de suas atribuições legais, torna
público e estabelece o Edital Nº 04/2020, de retificação do Edital Nº 01/2020, nos itens a seguir descritos,
mantendo inalterados os demais itens do edital.
Item. 4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Onde se lê:
4.2.1 A Prova Oral será realizada nas dependências do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação, no endereço mencionado no item 1.3 deste edital.
Leia-se:
4.2.1 A Prova Oral e a Prova de Proficiência em Idioma Estrangeiro serão realizadas remotamente,
por meio de reuniões online, previamente agendadas, cujos links para acesso serão comunicados
individualmente à/ao candidata/o via correio eletrônico informado no formulário de inscrição.
Onde se lê:
4.2.3

Prova de Proficiência em Idioma Estrangeiro: duração máxima de 3 (três) horas. Constará
de leitura e interpretação de texto acadêmico na língua escolhida pelo candidato,
complementada por resposta em português a questão elaborada sobre o texto. Os critérios
de avaliação para esta prova estão explicitados no item 5 deste edital.

Leia-se:
4.2.3

Prova de Proficiência em Idioma Estrangeiro: duração máxima de 60 minutos, em
ambiente remoto. Constará de leitura e interpretação de texto acadêmico na língua escolhida
pelo candidato, remetido no momento da entrevista online, complementada por resposta oral
em português a questão elaborada sobre o texto. Os critérios de avaliação para esta prova
estão explicitados no item 5 deste edital.

Onde se lê:
4.2.4

Leia-se:

Prova Oral: duração máxima de 25 (vinte e cinco) minutos. Constará da arguição do
candidato pela Comissão Examinadora. A prova oral será gravada. Os critérios de avaliação
para esta prova estão explicitados no item 5 deste edital.

4.2.4

Prova Oral: duração máxima de 25 (vinte e cinco) minutos. Constará da arguição do
candidato pela Comissão Examinadora. A prova oral será realizada de forma remota, em sala
de reunião virtual, e será gravada. Os critérios de avaliação para esta prova estão explicitados
no item 5 deste edital.

Item 5. DA FORMA DE AVALIAÇÃO
Onde se lê:
5.3 Prova Oral (PESO 2 para mestrado e doutorado): Esta etapa é eliminatória e classificatória, sendo
que a nota mínima para aprovação será 07 (sete). A Prova Oral, presencial, consistirá em apresentação
do projeto de pesquisa proposto pelo candidato (10 minutos de arguição) e de questões a respeito da
experiência profissional e acadêmica do candidato, sua motivação e disponibilidade de tempo para a
realização dos estudos e atividades do Programa, bem como sobre a bibliografia sugerida. Na arguição
conceitual e metodológica do projeto pela Banca Examinadora será considerado o seguinte critério:
Esclarecimentos sobre o problema da pesquisa, avaliando-se a capacidade de sustentação dos
argumentos com clareza, objetividade e conteúdo.
Leia-se:
5.3 Prova Oral (PESO 2 para mestrado e doutorado): Esta etapa é eliminatória e classificatória, sendo
que a nota mínima para aprovação será 07 (sete). A Prova Oral, que será realizada de forma remota,
consistirá em apresentação do projeto de pesquisa proposto pelo candidato (10 minutos de arguição) e
de questões a respeito da experiência profissional e acadêmica do candidato, sua motivação e
disponibilidade de tempo para a realização dos estudos e atividades do Programa, bem como sobre a
bibliografia sugerida. Na arguição conceitual e metodológica do projeto pela Banca Examinadora será
considerado o seguinte critério: Esclarecimentos sobre o problema da pesquisa, avaliando-se a
capacidade de sustentação dos argumentos com clareza, objetividade e conteúdo.
Item – 7. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Onde se lê:
7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, as provas do processo seletivo, bem
como a divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela a seguir:
DATA
10/02/2020
11/02/2020
13/02/2020

a

ETAPA
Solicitação de isenção de taxa de inscrição

a

Divulgação da avaliação das solicitações de
isenção de taxa de inscrição
Prazo final de recurso das solicitações de
isenção de taxa de inscrição
Resultado dos recursos das solicitações de
isenção de taxa de inscrição
Período de inscrições

17/02/2020
19/02/2020
20/02/2020
16/03/2020
23/03/2020

24/04/2020
28/04/2020
30/04/2020

Divulgação da homologação das inscrições e
homologação das candidaturas dos/as
candidatos às vagas de ações afirmativas
Divulgação do resultado da avaliação do
Projeto
Prazo final de recurso – avaliação do Projeto
Resultado do recurso da avaliação do Projeto
Divulgação do resultado final da avaliação do
Projeto

HORÁRIO
Hora limite: 23:59
(horário de Brasília
16:00
(horário
provável)
9:00 às 17:00
16:00
(horário
provável)
Hora limite: 23:59
(horário de Brasília
16:00
(horário
provável)
18:00
(horário
provável)
9:00 às 17:00
17:00
(horário
provável)

18/05/2020
20/05/2020
21/05/2020

a

Convocação e agendamento da Prova Oral
Realização da Prova Oral

25/05/2020

Realização da Prova de Proficiência em
Idioma Estrangeiro
Resultado da Prova Oral

27/05/2020

Prazo final de recurso – Prova Oral

29/05/2020

Resultado do recurso da Prova Oral
Divulgação do resultado final da Prova Oral
Resultado da Prova de Prova de Proficiência
em Idioma Estrangeiro

09:00 às 12:00 e
14:30 às 17:30
09:00 às
12:00
18:00
(horário
provável)
9:00 às 12:00 e 14:00
às 17:00
18:00
(horário
provável)
18:00
(horário
provável)

09/06/2020

Prazo final de recursos sobre o resultado da
Prova de Proficiência em Idioma Estrangeiro

9:00 às 12:00 e 14:00
às 17:00

11/06/2020

Resultado dos Recursos e Resultado Final da
Prova de Proficiência em Idioma Estrangeiro

18:00
provável)

22/06/2020

Resultado da Prova de Títulos

24/06/2020

Prazo final de recursos – Prova de Títulos

26/06/2020

Resultado do recurso da Prova de Títulos

30/06/2020

Resultado Final do Processo Seletivo para
ingresso em 2020
Confirmação por escrito de Ingresso no Curso
para os candidatos selecionados (entrega de
documentos)
Confirmação por escrito de Ingresso no Curso
para os candidatos reclassificados (segunda
chamada, se houver desistência)

17:00
(horário
provável)
9:00 às 12:00 e 14:00
às 17:00
17:00
(horário
provável)
17:00
(horário
provável)
9:00 às 12:00 e 14:00
às 17:30

05/06/2020

10/07/2020

17/07/2020

(horário

9:00 às 12:00 e 14:00
às 17:30

Leia-se:
7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, as provas do processo seletivo, bem
como a divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela a seguir:
DATA
10/02/2020
11/02/2020
13/02/2020

a

ETAPA
Solicitação de isenção de taxa de inscrição

a

Divulgação da avaliação das solicitações de
isenção de taxa de inscrição
Prazo final de recurso das solicitações de
isenção de taxa de inscrição
Resultado dos recursos das solicitações de
isenção de taxa de inscrição
Período de inscrições

17/02/2020
19/02/2020
20/02/2020
16/03/2020
23/03/2020

24/04/2020

Divulgação da homologação das inscrições e
homologação das candidaturas dos/as
candidatos às vagas de ações afirmativas
Divulgação do resultado da avaliação do
Projeto

HORÁRIO
Hora limite: 23:59
(horário de Brasília
16:00
(horário
provável)
9:00 às 17:00
16:00
(horário
provável)
Hora limite: 23:59
(horário de Brasília
16:00
(horário
provável)
18:00
provável)

(horário

Prazo final de recurso – avaliação do Projeto
Resultado do recurso da avaliação do Projeto
Divulgação do resultado final da avaliação do
Projeto
Convocação e agendamento da Prova Oral

28/04/2020
30/04/2020

14/09/2020
21/09/2020
25/09/2020
30/09/2020

a

Realização da Prova Oral
Resultado da Prova Oral

02/10/2020

Prazo final de recurso – Prova Oral

05/10/2020

Resultado do recurso da Prova Oral
Divulgação do resultado final da Prova Oral
Convocação para as Provas de Proficiência
em Idioma Estrangeiro, apenas para os
aprovados na Prova Oral
Realização das Provas de Proficiência em
Idioma Estrangeiro

13/10
16/10/2020

a

9:00 às 17:00
17:00
(horário
provável)
18:00
(horário
provável)
09:00 às 12:00 e
14:30 às 17:30
18:00
(horário
provável)
9:00 às 12:00 e 14:00
às 17:00
18:00
(horário
provável)

09:00 às 12:00
14:30 às 17:30

e

19/10/2020

Resultado das Provas de Proficiência em
Idioma Estrangeiro

18:00
provável)

21/10/2020

Prazo final de recursos sobre o resultado das
Provas de Proficiência em Idioma Estrangeiro

9:00 às 12:00 e 14:00
às 17:00

23/10/2020

Resultado dos Recursos e Resultado Final da
Prova de Proficiência em Idioma Estrangeiro

18:00
provável)

03/11/2020

Resultado da Prova de Títulos

05/11/2020

Prazo final de recursos – Prova de Títulos

06/11/2020

Resultado do recurso da Prova de Títulos

09/11/2020

Resultado Final do Processo Seletivo para
ingresso em 2020
Confirmação por escrito de Ingresso no Curso
para os candidatos selecionados (entrega de
documentos)
Confirmação por escrito de Ingresso no Curso
para os candidatos reclassificados (segunda
chamada, se houver desistência)

17:00
(horário
provável)
9:00 às 12:00 e 14:00
às 17:00
17:00
(horário
provável)
17:00
(horário
provável)
9:00 às 12:00 e 14:00
às 17:30

16/11/2020

23/11/2020

(horário

(horário

9:00 às 12:00 e 14:00
às 17:30

Item – 8. DOS RECURSOS

Onde se lê:
8.1 Requerimentos de reconsideração e recursos, estes últimos somente em casos de vício de forma,
serão acolhidos se interpostos no prazo estipulado pelo item 7.1 e deverão ser apresentados, na
Secretaria do PPG/FAC, em 02 (duas) vias de igual teor do formulário padrão denominado “Requerimento
de Reconsideração ou Recurso em Processo Seletivo para Ingresso em Curso de Pós-Graduação”,
disponível na Secretaria do PPG/FAC ou na página eletrônica
https://dpg.unb.br/images/atividadesdodecanato/recurso_pos.pdf.

Leia-se:
8.1 Requerimentos de reconsideração e recursos, estes últimos somente em casos de vício de forma,
serão acolhidos se interpostos no prazo estipulado pelo item 7.1 e deverão ser apresentados, na
Secretaria do PPG/FAC ou pelo e-mail poscom@unb.br, em 02 (duas) vias de igual teor do formulário
padrão denominado “Requerimento de Reconsideração ou Recurso em Processo Seletivo para Ingresso
em Curso de Pós-Graduação”, disponível na Secretaria do PPG/FAC ou na página eletrônica
https://dpg.unb.br/images/atividadesdodecanato/recurso_pos.pdf.
Item - 9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Onde se lê:
9.6 Os candidatos deverão comparecer à Prova Oral com 30 minutos de antecedência do horário previsto
para início, munidos de documento oficial de identidade que tenha fotografia. O comparecimento fora
do horário estabelecido é considerado falta, inabilitando o candidato para a prova. Não será permitido
o uso de aparelhos eletrônicos.
Leia-se:
9.6 Os candidatos deverão comparecer à Prova Oral e à (s) Prova (s) de Proficiência em Idioma Estrangeiro,
mediante acesso ao endereço de sala virtual previamente comunicado, com 15 minutos de
antecedência do horário previsto para início, munidos de documento oficial de identidade que tenha
fotografia, que será conferido virtualmente. O comparecimento fora do horário estabelecido é
considerado falta, inabilitando o candidato para a prova. Só será permitido aos candidatos o uso de
aparelhos eletrônicos necessários à conexão e realização da entrevista online.
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