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O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO
ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO  (UERJ),  em  conjunto  com  a  UNIVERSIDADE  DO
ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT), tornam público o presente Edital, com normas,
rotinas  e  procedimentos  para  ingresso  no Curso  de Doutorado Interinstitucional,  Área  de
Concentração em Comunicação Social, na turma com início no segundo semestre de 2019,
para  portadores  de  diploma  de  Mestrado  Acadêmico  ou  Profissional  (Stricto  Sensu), em
Comunicação  Social  e  áreas  afins, outorgado  por  Instituição  de  Ensino  Superior  (IES)
reconhecida. Candidatos com formação em outra área de conhecimento terão a confirmação
da inscrição  condicionada  a  parecer  favorável  da Comissão Organizadora  do processo de
seleção.

INSCRIÇÃO

As inscrições serão realizadas entre os dias 20 de maio e 20 de junho de 2019, na Pró-reitoria
de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Sede Administrativa da UNEMAT, situada na Avenida
Tancredo Neves, 1095, Cavalhada, Cep 78.200-00, Cáceres-MT, de segunda à sexta-feira, no
horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.

Documentos Exigidos:
Os  candidatos  do  Projeto  Dinter  interessados  em  realizar  o  curso  de  Doutorado  em
Comunicação deverão entregar os seguintes documentos até o dia 20 de junho de 2019:

NOTA:  A entrega  dos  documentos  poderá  ser  feita  por  terceiros  com  apresentação  de
procuração simples.

a)  Preenchimento  da  ficha  de  inscrição  em  formulário  próprio  disponível  no  site
http://www.ppgcom.uerj.br e  http://portal.unemat.br/prppg, além  de  apresentar
obrigatoriamente, os documentos listados a seguir.
b) 02 (duas) fotos 3x4 coloridas, de data recente;
c) Cópia da Carteira de Identidade (não será aceita CNH) e do CPF;
d) Cópia frente e verso do Diploma de Mestrado;
Obs.: candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição de Ensino
Superior (IES) no ato da inscrição para o processo seletivo, poderão se inscrever desde que
apresentem declaração da IES indicando a data de conclusão e cópia da ata de defesa.
e) Cópia do Histórico Escolar do Mestrado;
f)  Documento  que comprove o vínculo  efetivo  do candidato  com a respectiva  Instituição
(UNEMAT, UFMT ou IFMT);
g) 03 (três) cópias impressas e 1 digital atualizadas do curriculum preparado na Plataforma
Lattes  do CNPq,  sistema acessível  no endereço eletrônico  http://lattes.cnpq.br;h)  03 (três)
cópias  impressas  e 1  digital de uma produção individual bibliográfica considerada a mais
relevante do candidato;
i) 03 (três) cópias  impressas e 1  digital da proposta de projeto de pesquisa, evidenciando
vinculação a uma das  Linhas de Pesquisa do PPGCom e ao  projeto de pesquisa de um
professor. A inscrição em cada Linha de Pesquisa ficará a critério dos candidatos, respeitando
sempre a compatibilidade dos seus temas de pesquisa. As ementas das Linhas de Pesquisa e o
Curriculum  Lattes  dos  professores  estão  disponíveis  em  (http://www.ppgcom.uerj.br).
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Padronização  para  o documento  do projeto:  Fonte:  Times  New Roman -  Tamanho:  12  –
Espaço entre linhas: 1,5, máximo de 25 mil caracteres (espaçamentos inclusos) – Itens do
projeto:  Título,  Introdução,  Objeto  de  Pesquisa,  Justificativa,  Procedimentos  de  Coleta  e
Análise de Dados, Quadro Teórico de Referência,  Objetivo Geral e Objetivos Específicos,
Bibliografia Preliminar.

j) Professores com vagas disponíveis para orientação de doutorado por Linha de Pesquisa:
- Cultura das Mídias, Imaginário e Cidade
Cíntia  Sanmartin  Fernandes,  Denise Siqueira,  Letícia  Cantarela  Matheus,  Ricardo Freitas,
Ronaldo Helal e Sonia Virgínia Moreira.
- Tecnologias de Comunicação e Cultura
Alessandra  Aldé,  Erick  Felinto,  Fátima  Regis,  Marcelo  Kischinhevsky,  Márcio  Souza
Gonçalves, Patrícia Rebello e Vinícius Pereira. 

Observações
1. O candidato fará prova de inglês e francês. Terá o direito de pedir isenção de uma das
provas mediante comprovante de aprovação em prova de língua estrangeira em concurso feito
para o mestrado em Programa de Pós-graduação.
2. Serão aceitas inscrições por procuração formalizadas, ou não, em cartório
3. Não serão aceitas inscrições por Internet ou fax.
Candidatos estrangeiros deverão apresentar:
•  diploma  de  graduação  e  histórico  escolar  completo  com vistos  consulares  brasileiros  e
tradução feita por tradutor público juramentado no Brasil.
• Passaporte válido com visto de entrada no Brasil, se cabível.

Resultado da Inscrição:
1. A inscrição dos candidatos no processo seletivo para o Programa de Pós-Graduação em
Comunicação só será confirmada após verificação da documentação apresentada.
2. O resultado da inscrição será divulgado pela Secretaria do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação  no  dia  24  de  junho  de  2019,  a  partir  das  15:00  horas,  no  site:
http://www.ppgcom.uerj.br e  http://portal.unemat.br/prppg,  por  meio  de  uma  listagem
constando a menção de: inscrição aceita ou inscrição não aceita.
3. Os candidatos que não apresentarem toda a documentação exigida acima terão menção de
inscrição não aceita, estando, portanto, eliminados do processo seletivo.

Das Vagas
São ofertadas 12 (doze) vagas a serem preenchidas obedecendo a seguinte distribuição:

Demanda I – 08 (oito) vagas para Docentes efetivos da Universidade do Estado de
Mato Grosso-UNEMAT;

Demanda II – 02 (duas) vagas para Profissionais Técnicos efetivos da Universidade do
Estado de Mato Grosso-UNEMAT;

Demanda III – 01 (uma) vaga para Docentes efetivos da Universidade Federal de Mato
Grosso-UFMT;

Demanda  IV  –  01  (uma)  vaga  para  Docentes  efetivos  do  Instituto  Federal  de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso-IFMT.

Não havendo preenchimento das vagas destinadas a alguma das demandas, será convocado
o(s) candidato(s) da classificação geral com a maior nota.

Critérios para aprovação dos candidatos:
a) será considerado aprovado na análise da proposta de projeto de pesquisa o candidato que
obtiver média mínima 7,0 (sete).
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b) será considerado aprovado na análise  do  curriculum vitae  e  da produção bibliográfica
individual o candidato que obtiver média mínima 7,0 (sete) considerando estes dois itens.
c) será considerado aprovado na arguição o candidato que obtiver nota mínima 7,0 (sete);
d) a prova de língua estrangeira será classificatória, sendo atribuídos aos(às) candidatos(as) os
conceitos “apto” ou não apto”;
d.1) Caso o (a) candidato (a) obtenha “não apto” em uma das línguas, ele poderá realizar
prova de proficiência no final do primeiro semestre do doutorado. A prova será aplicada na
UNEMAT em data futura a ser definida.
d.2) O(a) candidato(a) estrangeiro(a) não oriundo(a) de países lusófonos que não obtiver o
conceito  “apto”  no  exame  de  proficiência  em  Língua  Portuguesa  será  eliminado(a)  do
processo seletivo.
e) dos resultados das etapas  a, b  e c será extraída a média final aritmética obtida pelo(a)
candidato(a).
f)  a  média  final  mínima  para  a  aprovação  no  processo  seletivo  será  7,0  (sete).  O(a)
candidato(a) poderá ser aprovado(a), mas não selecionado(a);
g) a classificação final dos candidatos será divulgada por ordem decrescente da média final;
h)  em  caso  de  empate  entre  os  candidatos,  a  classificação  será  decidida  com  base  nos
seguintes critérios, em sequência:
1º - maior nota na proposta de pesquisa
2° - maior nota no curriculum Lattes e na produção bibliográfica individual;
3º - maior nota na entrevista;
4º - maior idade.

Matrícula:
- Terão direito à matrícula os(as) candidatos(as) aprovados(as) e selecionados(as), respeitados
os limites das vagas estabelecidas pelo Programa.
- No ato da matrícula o candidato deverá apresentar os originais dos documentos: diploma de
mestrado,  histórico  escolar  completo  do  mestrado,  CPF  e  identidade  (RG)  para  fins  de
conferência junto à Coordenação do Programa;
-  Em  caráter  excepcional,  poderá  ser  aceita,  provisoriamente,  declaração  de  previsão  de
conclusão  do  curso  de  mestrado,  mantendo-se  a  apresentação  dos  demais  documentos
previstos. O ingresso efetivo no doutorado fica condicionado à apresentação de comprovante
de conclusão e ata da defesa. Para todos os alunos, a não apresentação do diploma de mestre
no prazo  de  12  (doze)  meses,  a  contar  da  data  da  matrícula,  implicará  desligamento  do
Programa.
-  A  matrícula  dos  candidatos  selecionados  para  o  Programa  de  Pós-graduação  em
Comunicação se realizará entre de 20 a 26 de julho de 2019, na Pró-reitoria de Pesquisa e
Pós-graduação (PRPPG), Sede Administrativa  da UNEMAT, situada na Avenida Tancredo
Neves, 1095, Cavalhada, Cep: 78.200-00, Cáceres-MT, no horário das 08:00 as 12:00 e das
14:00 as 18:00 horas.

CALENDÁRIO:

a) INSCRIÇÃO:
Data: 20 de maio a 20 de junho de 2019
Dias/Horário: segundas às sextas-feiras, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas
Local: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Sede Administrativa da UNEMAT,
situada na Avenida Tancredo Neves, 1095, Cavalhada, Cep: 78.200-00, Cáceres-MT, 

b) RESULTADO DA INSCRIÇÃO:
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Data: 24 de junho de 2019
Horário: a partir das 15:00 horas
Local: PRPPG/UNEMAT e nos sites: http://www.ppgcom.uerj.br e www.unemat.br/prppg

c) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROJETO DE PESQUISA E DA LISTAGEM E
ORDEM DOS CANDIDATOS QUE PARTICIPARÃO DA ARGUIÇÃO:
Data: 01 de julho de 2019
Horário: Até às 15:00h 
Local: PRPPG/UNEMAT e nos sites: http://www.ppgcom.uerj.br e www.unemat.br/prppg

d) INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO ITEM c):
Data: 01 e 02 de julho de 2019
Horário: das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas
Local: PRPPG/UNEMAT ou por email: prppg_inter@unemat.br

e) DIVULGAÇÃO DE DECISÃO SOBRE RECURSOS RELATIVOS AO ITEM c) 
Data: 03 de julho de 2019
Horário: até às 15 horas
Local: PRPPG/UNEMAT e nos sites: http://www.ppgcom.uerj.br e www.unemat.br/prppg

f) ARGUIÇÃO E ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE:
Data:  09 a 10 de julho de 2019
Horário: horários a serem definidos (manhã, tarde e/ou noite)
Local: Cuiabá-MT

g) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ARGUIÇÃO, DA ANÁLISE DO CURRICULUM
VITAE E DA LISTAGEM DOS CANDIDATOS QUE FARÃO PROVA(S) DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA:
Data: 11 de julho de 2019
Horário: até às 12:00 horas
Local: PRPPG/UNEMAT e nos sites: http://www.ppgcom.uerj.br e www.unemat.br/prppg

h) INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO ITEM - g):
Data: 11 de julho , a partir das 12 horas e 12 de julho até às 11:00 horas
Local: PRPPG/UNEMAT ou por email: prppg_inter@unemat.br

i) DIVULGAÇÃO DE DECISÃO SOBRE RECURSOS RELATIVOS AO ITEM g) :
Data: 12 de julho de 2019 até às 13:00 horas
Local: PRPPG/UNEMAT e nos sites: http://www.ppgcom.uerj.br e www.unemat.br/prppg

j) PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA:
Data: 12 de julho de 2019
Horário: 14:00 horas
Local: Cuiabá-MT

k) DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO ITEM j):
Data: 15 de julho de 2019 após às 15:00 horas.
Local: PRPPG/UNEMAT e nos sites: http://www.ppgcom.uerj.br e www.unemat.br/prppg

l) INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AOS ITENS j) e k):
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Data: 16 a 17 de julho de 2019, das 08:00 até às 18:00 horas
Local: PRPPG/UNEMAT ou por e-mail: prppg_inter@unemat.br

m) DIVULGAÇÃO DE DECISÃO SOBRE RECURSOS RELATIVOS AO ITEM l):
Data: 18 de julho de 2019 após às 15:00 horas
Local: PRPPG/UNEMAT e nos sites: http://www.ppgcom.uerj.br e www.unemat.br/prppg

n) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:
Data: 19 de julho de 2019
Horário: a partir das 15:00 horas
Local: PRPPG/UNEMAT e nos sites: http://www.ppgcom.uerj.br e www.unemat.br/prppg

o) MATRÍCULA:
Data: de 20 a 26 de julho de 2019
Dias/Horário: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas
Local: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Sede Administrativa da UNEMAT,
situada na Avenida Tancredo Neves, 1095, Cavalhada, Cep: 78.200-00, Cáceres-MT.

Disposições gerais:
1) A inscrição  do candidato  implicará  conhecimento  e  aceitação  das  normas  e  condições
estabelecidas neste edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento.
2) O exame de seleção só terá validade para este Dinter que será iniciado no segundo semestre
de 2019.
3)  Havendo  desistência  após  o  início  das  atividades  didático-pedagógicas,  não  haverá
chamada para candidatos aprovados e não selecionados.
4) Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção.
5)  1  (uma)  cópia  da  proposta  de  pesquisa  ficará  retida  pelo  PPGCom  e  PRPPG,  nas
Secretarias das Coordenações de Curso, mesmo em caso de eliminação do candidato. 
6) A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à disposição
dos respectivos interessados para retirada no período de 30 (trinta) dias após o resultado final,
na Pró-reitoria  de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), Sede Administrativa da UNEMAT,
situada  na  Avenida  Tancredo  Neves,  1095,  Cavalhada,  Cep  78.200-00,  Cáceres-MT,  de
segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas.
7) Informações sobre as inscrições e o processo seletivo ao doutorado poderão ser obtidas na
Secretaria  do  Programa de  Pós-Graduação  em Comunicação  (UERJ)  e  na  Pró-reitoria  de
Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG/UNEMAT).
8)  A Comissão  de  Seleção  será  formada  pelos  Professores  Doutores:  Cíntia  Sanmartin
Fernandes, Letícia C. Matheus e Patrícia Rebello.
9) Não será permitido o ingresso no local da avaliação, item f, após o seu início.
10)  Só serão  aceitos  para  avaliação  neste  processo  seletivo  os  currículos  Lattes,  registro
oficial do CNPq. 
11) Todos os módulos das disciplinas serão ofertados na cidade de Cuiabá-MT.

Rio de Janeiro-RJ, 20 de maio de 2019.

Profa. Dra. Cíntia Sanmartin Fernandes
Coordenadora Acadêmica do Doutorado Interinstitucional em Comunicação

Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ
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