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MINISTERIO DA EDUCAQÁO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUAQA0
CENTRO DE CIENCIAS DA EDUCAQA0 PROFESSOR MARIANO DA SILVA NETO

PROGRAMA DE POS-GRADUAQA0 EM COMUNICAQA0 (PPGCOM)- SALA N° 462
CAMPUS UNIVERSITARIO MINISTRO PETRONIO PORTELLA — ININGA

64.049-550 — TERESINA—PIAUI
TELEFONES: (86) 3215-5967 —e-mail: ppgcompi@edu.ufpi.br

EDITAL N° 02/2012-PPGCOM/CCE/UFPI

INSCRICÄO, SELEC 'AO E MATIHCULA PARA 0 PREENCHIMENTO DE VAGAS DO
MESTRADO EM COMUNICACÄO

I — DA INSCRICAO

A Universidade Federal do Piaui (UFPI). atravCs da PrO-Reitoria de Pesquisa e
Graduacao, da Direcilo do Centro de Ciencias da Educacrio Professor Mariano da Silva Net()
(CCE) e da Coordenacao do Programa de POs-Graduacão cm Cornunicaciio (PPGCOM), no use
de suas atribuicOes legais, tornam piiblica a abertura de inscricOes para o preenchimento de 10

(dez) vagas para a 3" Turma do Curs() de Mestrado em ComunicaeCto (Marco 2013 - Fevereiro

2015), corn inicio de aulas previsto para o primeiro period() letivo de 2013. Estäo abertas, ao
publico em geral, 6 (seis) vagas para a Linha de Pesquisa Processos c pratleas no jornalismo e
4 (quatro) vagas, ao pahlico ern geral. para a Linha de Pesquisa Midia e producao de
subjetividades, distribuidas de acordo corn a disponibilidade c conforme Os temas de estudo dos

docentes/orientadores credenciados junto ao Programa.

Estâo habilitados a inscricao, no processo de selecäo para vagas da 3" Turma do Mestrado

em Comunicac5o, candidatos portadores de curse superior nas modalidades Licenciatura Plena,
Bacharclado ou Cursos dc Graduacao em Tecnologia. reconhecidos pelos Orpos competentes.

A inscricäo de candidato portador dc diploma de curse superior de instituicao estrangeira
estã sujeita a apresentac -ao de documento de revalidacao e/ou equivalencia. fornecido por uma
instituicao de educacao superior brasilcira, autorizada e reconhecida polo Ministerio da EducacAo
e Cultura (MEC).

0 Processo de inscricao sera realizado, cm duas etapas, no period° de 14/09 a 11/10/2012
(dins Cite's). Na primeira, o candidato devera acessar a pagina da paizina da UFPI
(hup://www.ulpi.hr/), selecionar o menu "Sistemas SIG", se inscrever no sistema SIGAA
(http://www.sigaa.ulpi.brisigaa.: publicilioniejsf), clicando no menu Programa de POs-graduacao na
UFPI (littp://www.sigaa.ulpi.brisigaa/publiciprogramallista.jsPaba- p-academico) e selecionando o
Prourama de POs-Graduacão em Comunicacão (PPGCOM), vinculado ao ent , se Ciéncias da
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Educacao (CCE). Na segunda etapa, ap ps a inscricilo junto ao siste-11a SIGAA, o candidato
devera entregar a documentacao exigida (ver a lista ainda neste item), somente entre os dial
08/10 c II/10/2012. na Secretaria do Mestraclo cm Comunicacao. de 8h:30min as 1111:30min e de
1411:30min as 1711:00m in., Sala 462, no predio do Centro de Ciencias da Educacao Professor

Mariano da Silva Neto - CCE,Universidade Federal do Piaui. Campus Ministro  PetrOnio Portela,
Bairro Ininga, CEP. 64.049-550. As informacOes a respeito do process° de seleciio serâo
fornecidas por meio do telelime (86) 3215-5967. no mural do Mestralo em
Corntinicac5o/CCE/UFP1, nos sitios www.ulpi.br e/ou www.ufpi.brippgeom e na Secretaria do
Programa de POs-GraduacAo cm Cornunicac5o/CCE/UFPI.

Nesta etapa, o candidato podeni inscrever-se pessoalmente ou por procuracao (pfibl lea on

particular reconhecida em cartOrio), ou por correspondéncia (via SEDEX). A inscricdo por
correspondência devera ser postada ate o ultimo dia previsto no cronograma (11/10/2012). para o
se guinte cndereco:

Mestrado cm ComuMearao
Universidade Federal do Piaui
Centro de Cièneias da EducacCio Professor Mariano da Silva Neto - CCE
Campus Ministro ParOrli° Portela, Bairro Ininga, CEP. 64.049-550
Teresina- Piaui

Serd exigida, no ato do requerimento de inscri45o, a cntrega da documentacao abaixo
relacionada juntamente, corn a Ficha de Insericiio preenchida e assinada (Anexo 1), a

Declaracao assinada de prOprio pwtho. (Anexo V) informando e assumindo a disponibilidade

de. pelo maws, 20h semanais para cursar o Mestrado cm Comunicacao, o Pre-Projeto de
l'esquisa e o Curriculum Vitae (model° Laces - comprovado):

COpia do Diploma on certickio de conclusZio de curso superior nas modalidades Licenciatura
Plena, Bacharelado ou Cursos de Graduacäo em Tecnologia, reconhecidos pelo Ministrio da
Educacäo e Cultura (MEC) on revalidado no Brasil:

COpia do HistOrico Escolar do curso superior de Graduacào (Bacharelado, Licenciatura e
Tecnologia) comprovado por intermedio do original;

COpia do Cadastro de Pessoa Fisica (CPF);

COpia do Registro Geral (Carteira de Identidade);

c) COpia do "hullo de cleitor:

t) Coniprovantc do quitaciio junto a Justica Eleitoral:

g) COpia do Comprovante de Servico Militar (soinente para brasileiros natos ou naturalizados do
sexo masculino)
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h) Comprovante de inscricao junto ao sistema SIGA A.

As fotocOpias dos documentos das alineas "a","b"," c", "d", " e" , 	 e "g" devem estar

autenticadas cm cartOrio ou terem lido autenticadas, in loco, no ato da inscricao, por servidor

pUblico lotado na Coordenacão do PPGCOM. mediante a apresentacao dos documcntos

oriuinais.

II — 1)0 PROCESS() SELE1'IVO

0 inuesso na 3 a . Turma do Curse de Mcstrado em Comunicacao da UFPI sera efetivado

mediante a aprovacao em process° de selecao, que acontecera em cinco etapas. Dessas etapas, as
quatro primeiras serao eliminatOrias. A Primeira Etapa consistira na verificacao dos pcdidos de
inscricao para homologacao ou nao; a Segunda Etapa constara da rcalizacao de uma prova escrita

(nota minima de 7.0 (sete) numa escala de 0,0 (zero) a I 0.0 (dez)) para os candidatos que tiverem
seus pedidos de inscricoes homolo gados; a Terceira Etapa consistira na avaliacao dos Pre-
Projetos (nota minima de 7.0 (sete) numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez)). A Quartz' Etapa

consistira numa entrevista realizada Com os candidatos (nota minima de 7,0 (sete) numa escala
de 0,0 (zero) a 10.0 (dez)), fundamentada na andlise previa dos Pre-Projetos; a Quinta Etapa
consistira na andlise do Curriculum Vitae (modelo Laites) dos candidatos aprovados na quarta

etapa e tern carater classiticatOrio, segundo pontuacao da tabela do anexo VI desse edital.

Primeira Etapa — Verificaeäo dos Pedidos de Insericfio

A Primeira Etapa consistira da verilicacao dos pedidos de inscricao que sera°
homologados ou nao. A inscricao do candidato sera homologada clepois de verilicada a
comprovacao, pela Comissao de Selecao. da documentacao exigida neste Edital. A relacäo das
inscricOes homologadas e das nao homologadas sera atixada no Quadro de Avisos da

Coordenacao do Programa de POs-Graduacao em Comunicacao (PPGCOM) do Centro de
Ciéncias da Educacao Professor Mariano da Silva Neto, dia 15/10/2012.a partir das 17 horas,

bem como sera disponibilizado no sitio eletrOnico do PPGCOM. Depois de publicada a Macao
das inscricOes homolo gadas e nao homologadas, o candidato corn solicitacao indeferida terd 48
horas (dial 16 e 17/10/2012) para entrar corn recurso via Protocolo Geral da UFPI. 0 resultado
do julgamento dos recursos sera publicado no dia 18/10/2012, a partir das 17 horas, no mural do
Mess ado cm Comunieacao/CCE/UI I c/oue.ou nos sitios nvww.urpiohr e/ou nvww.ulpi.brippgcoin. A
falta de algum documcnto comprobatOrio exigido no ato de inscricao é de inteira
responsahilidade do candidato. NA° sera perm itida a complementacao de documentacao apOs o
ato de inscricao.

Segunda Etapa — Prova Escrita
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Esta Etapa constara em Lima prova escrita, com o minim() de 5 (cinco) e o maxim() de 8
(oito) laudas completas, de carater eliminatOrio (exigencia de nota minima 7,0 (sett) numa escala
de 0,0 (zero) a 10,0 (dez)). A prova escrita sera a producao de um texto dissertativo de um tenor,
a scr proposto no dia da prova, vinculado a I inhas de pesquisas do PPGCOM a clue o Pre-Projeto

se enquadra. Para oricntar os estudos dos candidatos, o Anexo IV contem sugestao minima de
bibliouralia. A prova escrita tern duracao maxima de 4 (quatro) horas c sera realizada no dia

22/10/2012, das 8h00 as 12h00 horas, na sala 458 do Centro de Ciencias da Educac5o Professor
Mariano da Silva Neto. 0 acesso ao local da prova escrita sera mediante a apresentacao do

Carnlo de InscricAo (Anexo II) e do Registro Geral (Carteira de ldentidade) ou Carteira Nacional
de Habilitaeâo (CNH) ou Passaporte, para candidatos estrangeiros.

Criterios de Avaliacao (testa l'itapa. 

A prova escrita sera avaliada obedecendo ao estabelecido a seguir:
Sustentacilo da(s) discussao(Oes) cm torn() da(s) quest5o(Oes) dos textos dos autores
indicados/selecionados;
Capacidade de analisar criticamente e problematizar conccitos e correntes teOricas;
Coesâo e coerencia textual:
Correcao da linguagem.

Serd atribuida nota 0.0 (zero) a prova escrita do candidato que incorrer cm qualquer um

dos criterios de desclassificacâo a seguir

Nao apresentar fundamentacao teOrica de suns discussOes;
N5o desenvolver o trabalho proposto	 ao tema);
ldentificar-se sob qualquer lOrrna, (bra do local especificado e Como indicado pela
Comissao de Sele0o;
Escrever de (Orilla ilegivel;
Escrever com lapis gralite ou com tinta que nao seja azul on preta;
Produzir texto escrito inferior a quantidade de laudas exigidas.

Obs.:
1) Estara automaticamente desligado do process() seletivo 0 candidato que:

chegar atrasado:
nao apresentar o Cart -do de Inscricdo e o Registro Geral (Carteira de Identidade) ou Carteira

Nacional de Habilitacao (CNH) ou Passaporte, para candidatos estrangeiros, para o acesso ao
local de aplicacao da prova escrita.
2) Não sera perm itido ao candidato durante a realiza0o da prova escrita usar gravador, celular,
calculadora, tablet, laptop ou qualquer outro aparelho eletrOnico.

0 candidato com necessidades espcciais deve comunicar a Secretaria do PPGCOM, ate o dia
18/10/2012, a rcspeito das condicOes necessarias para a realizacilo da prova escrita.

0 candidato so podera se ausentar do local da prova exclusivamente para it ao banheiro. I
(unlit) horn apOs o `"cio--- a prova, acompanhado por urn fiscal da Selecao.



A listagem dos aprovados nesta etapa sera publicada dia 30/10/2012 no mural c no sitio do
Programa de P6s-Gradua0o em Comunicacao da Universidade Federal do Piaui (UFPI). Depois
de publicado o resultado desta etapa. o candidato tera 48 (quarenta e ono) floras (dias 31/10 e
01/11/2012) para entrar com recurso via Protocolo Genii da UFPI. 0 resultado do julgamento
dos recursos sera publicado no dia 06/11/2012 no mural do Mcstrado em
Comunicacdo/CCE/UFPI e/ou nos sitios \vww.ufpi.br e/ou ∎vww.ulpi.brippgeorn.

c) Terceira Etapa - Amilise de Pre-Projetos

A Terceira Etapa. de carAter eliminatOrio, consistira na analise do Pre-Projeto de
Pesquisa.

O Prë-Projeto de Pesquisa devera ser entregue, no ato da inseriylo. cm 3 (tres) vias, corn
no minimo de 12 (doze) pauinas, e no maximo 15 (quinze) paginas, excluindo folha de rosto e
referencias.

0 candidato devera se identificar pelo nome apenas na Capa do Pre-Projeto.

A folha de rosto deve corner a Linha de Pesquisa a que o candidato se destina, nuts sem

a sua identificacao. 0 descumprimento deltas recomendacOes acarretara em desclassificacdo do
candidato.

As 3 (tres) v ias do Pre-Projeto a serem entregues devera estar organizadas obedecendo as

seguintes orientacEies:

1 - a) Titulo; b) Problernatica do estudo; c) Justiticativa; d) HipOtese; e) Objetivos; t)

Referencial teOrico; g) Metodologia; h) Cronograma; j) Referencias;

2- Os temas de estudo e pesquisa dos professores/oricntadores que podem ser
encontrados na pagina do Programa (http:/www.ulpi.brppgcoml).

Criterios de Avaliacdo : 

Adequacdo do Pre-Projeto as exigencias do presente edital;
Vineula45o do tema da pcsquisa corn as Linhas de Pesquisa do Programa de POs-
Graduactio em Cornuniea45o;
Vinculaciio corn os temas de estudo do corpo docente detalhados na pdgina
hurtiwww.ufpi.brippgeomi;
Consistencia na problematica de estudo
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Coerencia da problematica de estudo com a justiticativa. hipOtese e objetivos.
Sustentaciio teOrico-conceitual desenvolvida no Pre.-Projeto de pesquisa;
FundamentayA° inctodolOuica;
Adequa0o as atuais Normas da AI3NT/NBR 15287:201 1 para elaboracao do Pre-Projeto
de Pesquisa.

A listagem dos aprovados nesta etapa sera puhlicada dia 08/11/2012 no mural e no sitio do
Programa de POs-Graduayâo cm Comunicacäo da liniversidade Federal do Piaui (UFPI). Depois
de publicado o resultado desta etapa, o candidato tern 48 (quarcnta e oito) horas (dias 09 e
12/11/2012) para entrar com recurso via I'rotocolo Geral da UHF 0 resultado do julgamento
dos recursos sera publicado no dia 	 13/11/2012 no mural do Mestrado em
Comunicacao/CCE/UFP1 e/ou nos sitios www.ulpi.br c/ou www.ul.pi.br/ppgcom.

d) Quarta Etapa - Ent revista

A entrevista sera gravada, tem carater eliminatOrio (exigencia de nota minima 7,0 (sete)
Hama escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez)) e tern por base o Pre-Projeto de pesquisa c o curriculo.
entregues no periodo da inseric5o. A divulgaedo do calendario de entrevistas sera no dia
14/11/2012. A entrevista sera realizada nos dias 19 e 20/11/2012, das 08:00h as 11 :30h e das
15:00h as 20:00 h. na Sala de Reuniao do Departamento de Comunicacao, na qual serilo
aprolundados os aspectos relativos ao dom into do problema c tema desenvolvido no Pre-Projeto
de pesquisa. Serão requeridos, ainda, esclarecimentos acerca do Curriculum Niue (Modelo
Laws) e da vida profissional do candidato. 0 resultado dessa etapa sera divulgado ate o dia
21/11/2012. Ap6s a publica0o do resultado desta etapa, o candidato tern 48 (quarenta e oito)
horas (dias 22 e 23/02/2012) para entrar corn recurso via Protocolo Geral da UFPI. 0 resultado
do jul gamento dos recursos sera publicado no dia 23/11/2012 no mural do Mestrado cm
Comunieacao/CCE/UFP1 e/ou nos sitios www.ulpi.br e/ou www.ulpi.brippgcom.

Criterios de Avaliacao dcsta 

Pontualidade;
Defesa oral e coerencia na argumentacao das idcias do Pre-Projeto de pesquisa;
Adeguayâo dos objetivos do Pre-Projeto aos interesses do Mestrado em Comunicac5o;
Demonstraedo das condicOes de viabilidade de realizacao da pesquisa pretend ida:

• Manifestacão de ormpromisso, dedicacao e de disponihilidade 	 ao Curso de
Mestrado em Con unicacdo caso seja classiticado.

Obs.:



7

1) Estara automaticamente deslittado do processo seletivo o candidato classificado para esta

Etapa que ni-to comparecer ou chegar atrasado ao local da entrevista. na data e horario

estabelecidos e/ou nao apresentar o Registro Geral (Carteira de Identidade) ou Carteira
Nacional de Habilitacäo (CNH) ou Passaporte, para candidatos estran geiros, e	 o

Comprovante de Inscric50.

No ato da entrevista, o candidato devera entregar o termo de compromisso (Anexo VII) de

cumprir os prazos de: qualificacäo, delesa da Dissertacao e tempo no Programa, fixados pelo
Regirnento Intern° do PPGCOM, corn firma reconhecida em cartOrio.

0 Calendario corn local, data e horario para a realizacão das entrevistas sera publicado ate

dia 14/11/2012, no sitio www.ufpi.brippgcom e no Mural do PPGCOM.

e) Quinta etapa — Prova de Titulos

Esta etapa consistird na analise do Curriculum Vitae (modelo Lattes) dos candidatos

aprovados na quartz' etapa, conforme tabela de pontuacao do anexo VI do presente edital. 0

Curriculum Vitae (modelo Lattes) devidamcnte comprovado devera ser entregue pelos
candidatos no ato da solieitacAo dc inscricao, periodo de 03/09 a 11/10/2012, na Secretaria do

Programa de POs-Graduacao em Comunicacdo (PPGCOM), na Sala 462, no predio do Centro de
Ciéncias da Educacdo Professor Mariano da Silva Neto - CCE, Universidade Federal do Piaui,

Campus Ministro Petremio Portela, Bairro Ininga.

Essa etapa tern carater classificatOrio. A analise considerard sornente as informacOes

contidas no Curriculum Vitae (modelo Lattes) que estiverem acompanhadas da devida

comprovacdo. Esta etapa sera realizada no dia 26/11/2012, tendo seu resultado divulgado no dia
27/11/2012. 0 candidato tern 48 (quarenta c oito) horas (dias 28 e 29/11/2012) para entrar corn
recurso via Protocolo Geral da UFPI. 0 resultado do julgamento dos rccursos sera publicado no
dia 30/11/2012 no mural do Mestrado em Comuniea4ao/CCE/UFP1 e/ou nos sitios www.ulpi.bi- 

e/ou=iatpiti_p,)ri) °cum.

A pontuacao obtida pelo candidato no currieulo sera transfbrmada em nota de 0.0 (zero)
a 10,0 (dez). Ao candidato corn rnaior pontuac5o na avaliacdo do curriculo sera atribuida nota

dez e os outros terdo sua pontuacao transformada em nota pela aplicacâo da seguinte tbrmula: 	 ,

NT= (TI') x 10	

0

PMX

TP — Total de Pontos obtidos pelo Candidato

PMX — Maximo de Pontos obtidos por algum Candidato
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Ni' — Nota Final ohtida pelo Candidato

PROFICIÈNCIA EM LINGUA ESTRANGEIRA

De acordo com a Resolueao 220/11 do Conselho dc Ensino Pesquisa e Extensão
(CEPEX), torna-se obrigatOrio a apresentaeao de atestado(s) de aprovaeao cm exame (s) de
proliciC.'.ncia cm lingua estrangeira para matricula institutional nos Programas de P6s-Graduacäo
Nfricio Sensu da Universidade Federal do Piaui. Estes exames sera° realizados pela Cornissão

Permancnte de Seleedo (COPESE). pelos menus 3 (trés) vezes por ano, nos meses de janciro,
maio c outubro, em todos os Campi fiesta Universidade. 0 candidato podera utilizar exame de
proficii:.ncia em lingua estrangeira anteriormente realizado, desde que seja expedido por unia IES

(Federal on Estadual) corn data nao superior a dois anos.

III — CRONOGRAMA

FTAPAS/ATIV1DADES DATAS DE
It EALIZACÃO

Period() de I nscricOes no SIGAA 14/09 a 11/10/2012
Period() de Inscriciies da Secretaria do PPGCOM 08 a II/10/2012

Primeira Etapa:

Resultado da Flomologacao ouN go Homologacäo das inscricOes 15/10/2012
Recebimento de recursos 16 c 17/10/2012
Resultado dos recursos 18/10/2012

Segunda Etapa:

Candidato corn necessidades especiais deve comunicar a Secretaria do Ate 18/10/2012
PPGCOM condic6es necessarias para a realizacao da prova escrita.
Prova escrita 22/10/2012
Resultado da prova escrita 30/10/2012
Recebimento de recursos 31/10 e 01/11/2012
Resultado dos recursos e divulgacao do calendario de entrevistas 06/11/2012

Terceira Etapa:

Analise do Pre-Projeto 07 e 08/11/2012
Resultado da Andlise do Pre-Projeto 08/11/2012
Recebimento de recursos 09 e 12/11/2012
Resultado dos recursos 13/11/2012

Quarta etapa

Divulgacdo do calendario das entrevistas 14/11/2012
Realizacao das (min:vistas 	 (\ 19 e 20/11/2012



9

Resultado das entrevistas
Recebimento de recursos
Resultado dos recursos

21111/2012
22 e 23/11/2012

23/I 1/2012

Quinta etapa

26/11/2012Analise do Curriculum Vitae(modelo Lanes) devidamente comprovado
Resultado da analise dos curriculos(modelo Lanes) 27/11/2012
Recebimento de recursos 28 e 29/11/2012
Resultado dos recursos 30/11/2012

Envio da lista nominal dos aprovados 5 PRPPG para 30/11/2012
Publ icacao

Publicacdo do Resultado Final pela PrO-Reitoria de Pesquisa e POs-Graduac5o.
atraves do sitio eletrOnico: www.uipi.br . 03/12/20 I 2

Recebimento de recursos do Resultado Final 04 c 05/12/2012
Resultado dos recursos 06/12/2012

Matricula Institucional 05 e 06/03/2013
Matricula Curricular 12 a 16/03/2013
Inicio das aulas do primeiro period() 2012 21/03/2013
Devoluc5o de Documentos 21/03/2013 a

30/03/2013

IV— IZESULTA DO 1)0 PROCESSO SELETIVO

Todas as etapas do processo seletivo para ingresso na 3". Turma do Curso de Mestrado
em Comunicacao, do Programa de POs-Graduacao em Comunicacao, serao realizadas no Centro
de CiC,mcias da Educacao Professor Mariano da Silva Neto—CCE, conforme cronograma

estabelecido neste Edital. 0 resultado final da selecao para ingresso na 3 a turma do Mestrado em

Comunicayao sera obtido por meio de media aritmetica simples (nota minima 7,0 (sete) em cada

etapa, numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dcz)) obtida em notas pclos(as) candidatos(as)

aprovados(as) na 2" (segunda), 3a (terceira) e 4" (quarta) etapas do Processo Seletivo. Para efeito
de classificacao final sera somada a nota obtida atraves da media aritmetica, a nota da 5' (quinta)
etapa. A classificacao final sera publicada ate 03/12/2012. Em caso de empate de notas finals, a

Comissao de Select:to fara a classificacao considerando as maiores notas no Pre-Projeto, na prova

escrita e na entrevista, seguindo esta ordem. Ap ps a divulgacao do resultado final, o candidato

tern 48 (quarenta e oito) Boras (dias 04 e 05/12/2012) para entrar corn recurs() via Protocolo
Geral da UFPI. O resultado do julgamento dos recursos sera publicado no dia 06/12/2012 no
mural do Mestrado em Comunica4ao/CCE/UFP1 e/ou nos sitios www.ufpi.br  e/ou

www.ofpi.br/ppucom.

0 possivel preenchimento das vagas oferecidas dar-se-d obedecendo a ordem de
classificacao contida no resultado final consoante este Edital. A publicacao das listagens corn Os

/
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nomes dos aprovados e classiticados na seuunda, terceira. quarta e quinta etapas do processo
seletivo sera sempre em ordcm de mimero de inset-lea°, cons respectivas notas. c nao por ordeal
de classificacdo, divulgando-se no sitio www.i4i.ppgcom, inclusive no Quack() de Avisos da
CoordenacAo do Programa de POs-Ciraduacdo em Comunicacao /Centro de Ciencias da Educacdo
Professor Mariano da Silva Neto, confOrme datas estabelecidas no Cronograma deste Edital.

0 Resultado final sera publicado obedecendo a ordem de classifica0o, atraves da Pro-
Rcitoria de Pesquisa e POs-Graduac5o no sitio www.ufpi.br  e posteriormente no sitio
www.utpi.ppgcom.

Os candidatos nao selecionados deverAo retirar a documentacao apresentada, exceto a
ficha de inscri45o. no periodo de 18/03/2013 a 22/03/2013. A partir de 23/03/2013. a
CoordenacAo do Programa de POs-Graduaclio em Comunieacao nao se responsabilizard pela
guarda da referida documentaeilo.

V— MATRiCULA DOS CLASSIFICADOS, INiCIO DO PERIOI)O LETIVO E
DISPOSICOF,S FINALS

As aulas da terceira turma do Curso de Mestrado em ComunicacAo terao inicio no
primeiro periodo Ictivo de 2013. 0 candidato aprovado e classilicado devera fazer sua matricula
institucional (07/03/2013) na Coordenacão Geral de POs-Gradua45o — PRPPG e matricula
curricular (I1 a 15/03/2013) na Secretaria do Programa de POs-Graduacao em Comunicacâo —
PPGCOM, con fonne o estabelecido no Calendario da PRPPG e deste Provsania. Para a matricula
institucional, sera necessaria a entrega de folocOpia dos seguintes documentos:

Comprovante de aprovac5o no exame de prof-166116a em lingua inglesa emitido pela
COPESE ou por Instituicaes dc Ensino Superior Federal ou [stadual. 0 niio
cumprimento deste dispositivo implicara na nao eletivacdo da matricula institucional,
sendo scu lugar preenchido pelo primeiro nome na lista de excedentes na mesma linha de
pesquisa do candidato que nao efetivou a matricula.
Diploma (on certid5o de conclusdo de curso, caso o diploma ainda nao tenha lido
emitido) de graduacao;
HistOrico escolar do curso de Graduaciio;
Registro Geral - RG (Carteira de identidade);
Cadastro de pessoa fisica (CPF):
COpia do comprovante de residencia;
I (lima) foto 3x4;
Titulo de eleitor e comprovante de quitacâo junto a Justica Eleitoral;
Certilicado de quitaeao corn o service° militar (somente para o anero masculino);
Declaracao de conhecimento (http://www.ulpi. )r/egpg/index/pauina/id/4445).
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• As lotocOpias dos documentos dcvem cstar autenticadas em cartgrio ou tcrem sido
autenticadas, in loco, no ato da inscri4io, por servidor publico lotado na PRPPG,

mediante a apresentacdo dos documentos originals.

A matricula curricular devera ser efetivada no Sistema Integrado de Gestdo de Atividades

Academicas-SIGAA nos dial 11 a 15 de marg.() de 2013.

Sera vedada a matricula institucional de candidato aprovado e selecionado para a 3a.
Turma do Curso de Mestrado em Comunicacdo, que faca outro curso de pOs-graduacdo (Strict°

ou Lab Sensu) ou de graduaedo, contbrme artigo 29, Resolucdo n° 189/07, a qual afirma quc nä°
sera permitida matricula simultdnea. "lbdos Os classificados para as dez vagas oferecidas &Nerd°
apresentar declaracdo, reconhecida cm cartOrio, atestando ndo se enquadrarem cm ncnhum dos

casos citados, sob pena de ndo terem a referida matricula efetivada.

VI- DISP OSICOES TRANSITOR IAS

0 Curso de Mestrado cm Comunicacdo do Pro grama de POs-Graduacao em Comunicacdo
da Universidade Federal do Piaui e presencial e funciona de segunda-feira a sexta-feira.
prioritariamente no turno da manha. exigindo-se do mestrando, pelo menos, 20 (vinte) horas de

dalicacdo semanal as diversas atividades do Curso. 0 prazo para a conclusdo do Curso de
Mestrado em Comunicacdo é de no minimo de 12 meses c maximo de 24 meses. 0 prazo
maxim° podera, excepcionalmente, scr prorrogado por ate scis meses, apOs a devida aprovacao
do Colegiado do Pro g rama. mediante justilicativa plausivel do mestrando e a chancela do scu
orientador.

Os casos omissos neste Edital scrdo decididos pela Comissdo de Selecdo e, se necesszirio,
pelo Colegiado do Pro grama de POs-Graduacao cm Comunicacdo, a luz da le g islacdo em vigor.

Este Edital entrara em vigor na data de sua publicaedo.

Teresina (PI), 14 de setembro de 2012.

---

ndo de Carvalho Lopes
Coordenador do Programa de P6 -Graduaccio em Comunicaciio

Prof. Dr. Jose Au( to de	 endes Sobrinho
Diretor do C.'erffro de Ciencias du Educacdo

Prof. Dr. PauloVlei
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