
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS FACULDADE DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

 

EDITAL Nº 07/2022 – MESTRADO E DOUTORADO SELEÇÃO ALUNO ESPECIAL 

 
 

A Coordenação do curso de Pós-Graduação em Comunicação da FIC – Faculdade de Informação e 

Comunicação, da Regional Goiânia, com sede na Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia - 

Goiânia - GO - CEP: 74690-900, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, vem tornar público aos 

interessados que estão abertas as inscrições para seleção de aluno especial do Mestrado e do 

Doutorado, conforme abaixo: 

 
1. DA INSCRIÇÃO 

1.1 As inscrições serão realizadas a partir do dia 12 de julho até às 13h do dia 25 de julho 

de 2022, exclusivamente por meio do endereço eletrônico ppgcom.fic@ufg.br. 

1.2 Para se inscrever o candidato deverá encaminhar a ficha de inscrição devidamente 

preenchida e assinada, disponível no sítio do PPGCOM (Requerimento de inscrição na seleção de 

Aluno Especial - Mestrado ou Requerimento de inscrição na seleção de Aluno Especial - 

Doutorado) e comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 110,00 (cento e dez 

reais) e demais documentos. 

1.3 A Guia Geral de Recolhimento da União (GRU) deverá ser solicitada pelo e-mail 

ppgcom.fic@ufg.br, informando o CPF, nome completo, endereço completo incluindo CEP, entre 

os dias 12 de julho e 21 de julho (até 13h). 

 
1.4 Os documentos devem ser encaminhados em PDF, em único e-mail, especificando 

assunto Nº Edital 007/2022 e obedecendo a ordem de organização/apresentação dos arquivos: 

a) ficha de inscrição, RG, CPF e comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 
b) currículo lattes atualizado; 

c) carta de intenção; 
d) diploma de graduação e histórico escolar (candidatos mestrado e doutorado) e diploma 

de mestrado e histórico (candidatos doutorado). 

 
1.5 A secretaria não realizará nenhuma conferência de documentos enviados pelo 
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candidato, mas tão somente a confirmação do recebimento do pedido de inscrição. A conferência e 

análise dos documentos será realizada após o encerramento do período de inscrição. Assim, é de 

inteira responsabilidade do candidato o envio de toda a documentação exigida neste edital para efetiva 

participação no processo seletivo. 

1.6 Caso o candidato não tenha a sua inscrição confirmada ou não seja selecionado, o 

valor da taxa de inscrição não será devolvido. 

1.7 Cada candidato poderá concorrer em apenas uma vaga, portanto deve indicar a 

disciplina pretendida. 

1.8 As aulas acontecerão presencialmente. 

 
2. DAS VAGAS 

 

DISCIPLINA PROFESSORES(AS) DIA E HORÁRIO VAGAS 

Seminário de Pesquisa em 

Mídia e Informação II: ciência 

e gênero 

Suely Henrique de Aquino 

Gomes 

Terça-feira - das 

14h às 17h40 

02 (duas) 

Mídia e Cultura: Processos 

comunicacionais e produção 

social de sentidos: a cultura 

como categoria mediadora das 

significações do mundo e da 

existência 

André Bonsanto e Ricardo 

Pavan 

Terça-feira, das 

14h às 17h40 

02 (duas) 

Seminário de Pesquisa em 

Mídia e Cidadania II: 

Comunicação, midiatização e 

cidadania em contextos digitais 

Magno Luiz Medeiros da 

Silva e Tiago Mainieri de 

Oliveira 

Quinta-feira, das 

8h às 11h40 

02 (duas) 

Seminário de Pesquisa em Mídia e 

Cultura II: Fundamentos da 

pesquisa acadêmica e técnicas de 

construção do discurso científico 

Rodrigo Cássio Sexta-feira, das 8h 

às 11h40 

02 (duas) 

 
3 DAS EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 
3.1 Seminário de Pesquisa em Mídia e Informação II : ciência e gênero 

 
Discussões teóricas conduzidas a partir do binômio Ciência e gênero. A primeira parte da disciplina 

é voltada para a compreensão da ciência como construto sócio-histórico; os modos de fazer ciência 

(modo 1, modo 2, tríplice hélice, ciência aberta e ciência cidadã) e o produtivismo na ciência (por que 

publicar?). No segundo momento dedica-se esforços para a distinção conceitual entre sexo e gênero 

e como a ciência constrói os diferentes. O quarto movimento debruça-se sobre as críticas feministas 

à ciência, a questão da interseccionalidade e suas implicações para o fazer científico. Para concluir, 

apresentam-se estudos sobre as desigualdades de gênero na ciência. 



3.2 Seminário de Pesquisa em Mídia e Cidadania II: Comunicação, midiatização e cidadania 

em contextos digitais 

 

A perspectiva comunicacional no contexto da sociedade midiatizada, a partir de seus aspectos 

teóricos. A comunicação em rede e sua articulação na construção da cidadania e da democracia. Os 

horizontes da cidadania comunicacional. As dimensões teóricas e empíricas e perspectivas 

metodológicas para a análise da midiatização no contexto digital. A interface Comunicação, cidadania 

e direitos humanos. Mídia e espetacularização da violência. Ciberativismo e movimentos sociais. 

Comunicação pública e divulgação científica na Era Digital. Discurso de ódio, redes sociais e guerras 

híbridas. Políticas públicas e direito à comunicação. 

 
 

3.4 Mídia e Cultura: Processos comunicacionais e produção social de sentidos: a cultura como categoria 

mediadora das significações do mundo e da existência 

 

Estudos específicos de atualização e intercâmbio científico na área de comunicação e cultura. 

Estabelecimento de conexões teóricas e metodológicas com outros campos do saber, visando o 

aprofundamento das temáticas relacionadas a essa linha de pesquisa. 

Comunicação, cultura e sociedade: implicações e inter-relações. A afirmação do sujeito da 

comunicação e a produção cultural. Mediações culturais e processos de significação. Discursos 

comunicacionais, sentidos culturais e práticas sociais. A cultura nas Ciências Sociais. Cultura 

popular: sentidos e conceitualizações. As articulações entre o popular e o massivo nas mídias. A 

centralidade da cultura nos estudos da Comunicação. Mídias e identidades culturais. 

 
 

3.5 Seminário de Pesquisa em Mídia e Cultura II: Fundamentos da pesquisa acadêmica e 

técnicas de construção do discurso científico 

 

Reflexão crítica sobre a estrutura dos produtos acadêmicos da pós-graduação, destacando a situação 

das áreas de humanidades e ciências sociais aplicadas. O equacionamento da fundamentação teórica 

com a pesquisa empírica. Tópicos de história e filosofia da ciência relevantes para as práticas atuais 

de investigação na universidade. Os limites do relativismo epistemológico e a importância da 

objetividade na comunicação do conhecimento. Diferenças de estilo na redação científica. Técnicas 

de definição rigorosa do problema de pesquisa. Técnicas de preparação para a escrita. Técnicas de 

argumentação consistente. Seminários de leitura e entendimento mútuo dos estudantes, direcionados 

para a crítica livre e propositiva dos projetos de pesquisa em andamento. 

 

 

 

4 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1 O processo seletivo consiste na Análise de Currículo e justificativa apresentada 

pelo candidato no ato da inscrição. 

4.2 O resultado final do processo seletivo será divulgado pelo Programa de Pós- 

Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG na página 

https://ppgcom.fic.ufg.br/ em 28 de julho de 2022 até às 16h. 



5 DA MATRÍCULA 

5.1 As matrículas serão realizadas presencialmente no dia 12 de agosto, das 07h às 13h, mediante 

entrega das cópias do RG/CPF, do diploma de graduação e mestrado, se for o caso, e do formulário 

na Secretaria do PPGCOM (Requerimento de Cadastro de Aluno Especial aprovado na seleção 

disponível em Requerimento de matrícula de Aluno Especial aprovado na seleção), 

 
 
 

6 DO INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO 

6.1 O início do semestre letivo ocorrerá no dia 15 de agosto. 
 

 

Goiânia, 04 de julho de 2022. 



ANEXO I 

 

 

CRONOGRAMA SELEÇÃO ALUNO ESPECIAL 
 

 

Solicitação de GRU 12 a 21 de julho de 2022 (até 13h) 

Inscrição no processo seletivo aluno especial 07 a 25 de julho de 2022 (até 13h) 

Avaliação das cartas propostas e dos currículos 26 a 27 de julho de 2022 

Divulgação dos resultados 28 de julho de 2022 (até 16h) 

Matrícula do aluno especial aprovado 12 agosto de 2022 (7h às 13h) 

Início das aulas 15 de agosto de 2022 

 


