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Edital de Seleção para o Curso de  Doutorado - 2020 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUCRS 

 

Torna-se público que, de 23 de setembro a 11 de outubro de 2019, estarão abertas as 

inscrições dos candidatos à seleção para o nível de Doutorado do Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação Social (PPGCom), para o preenchimento de um número total de 40 

(quarenta) vagas no primeiro semestre de 2020, sendo um número referencial de 15 

(quinze) vagas para ingresso único, das quais 02 (duas) vagas serão reservadas para 

candidatos estrangeiros. Não havendo candidatos estrangeiros que atendam aos requisitos da 

seleção, as vagas reservadas poderão ser preenchidas pelos demais candidatos não 

estrangeiros.     

N.B.: Caso não seja preenchido o total de 25 (vinte e cinco) vagas disponíveis para o 

Mestrado, o PPGCom poderá ampliar o número de vagas para o Doutorado até alcançar a 

totalidade de vagas prevista.  

Das etapas do Processo de Seleção  

a) Inscrição on-line através do link:  

https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do (cada candidato deverá 

indicar apenas uma linha de pesquisa, a que julga estar vinculado seu Projeto 

de Tese); 

b) Documentos, conforme abaixo discriminados; 

c) Projeto de Tese detalhando a pesquisa a ser desenvolvida; o projeto deverá conter, 

obrigatoriamente, um “estado da arte” inicial, situando com clareza o conteúdo com 

o qual o Candidato pretende contribuir para o conhecimento daquele tópico; 

d) Prova de proficiência em língua estrangeira, além da língua comprovada no 

Mestrado, obrigatória para quem não a possuir. Quem já realizou a proficiência 

deve apresentar documento comprobatório. No caso de a prova de proficiência ter 

sido realizada em outra Instituição de Ensino Superior, o atestado deverá ser 

validado pela Escola de Humanidades – Curso de Letras da Universidade, a cuja 

secretaria o documento deve ser apresentado e/ou encaminhado, até o ato da 

matrícula;   

e) Entrevista, somente para candidatos que tiverem seu Projeto de Tese aprovado. 

Para candidatos residentes no exterior, em outros estados ou no interior do estado 

do Rio Grande do Sul a entrevista poderá ser realizada através de videoconferência. 

 

Dos documentos e Projeto de Tese 

A documentação abaixo listada deverá ser entregue até as 17h30min do dia 

11/10/2019 na secretaria do PPGCom, na PUCRS (Avenida Ipiranga 6681, Prédio 7, Sala 

315), ou enviada pelo correio, via Sedex, para a Avenida Ipiranga 6681, Prédio 7, Sala 

315, CEP:90619-900 - Porto Alegre - RS. Correspondência postada APÓS esta data e 

horário não será considerada. 

a) Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00; 

b) Cópia do(s) diploma(s), devidamente registrado(s), e do(s) histórico(s) escolar(es) 

correspondente(s) do(s) curso(s) de graduação e de curso(s) de pós-graduação;    

c) Uma foto 3 X 4, recente (menos de um ano);  

d) Cópia da carteira de identidade (não será aceita a carteira de habilitação). Se 

estrangeiro, cópia do passaporte;  

https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do


 

 
Av. Ipi ranga, 6681 – Prédio 7 – Sa la  309 | CEP 90619-900  | Porto Alegre, RS – Bras i l  
Fone: (51) 3320-3858 | E-mai l : famecos -pg@pucrs .br | www.pucrs .br/comunicacao  

e) Cópia do título de eleitor;  

f) Cópia do certificado de reservista (homens);  

g) Cópia do CPF;  

h) 03 três) exemplares do Projeto de Tese, conforme sugestão abaixo; Curriculum 

Vitae - modelo Lattes do CNPq (03 cópias);  

i)  Comprovação de proficiência em uma língua estrangeira que seja distinta da 

comprovada no Mestrado: espanhol, inglês, alemão, italiano ou francês. Quem não 

a possuir deve realizar a prova antes do ato da matrícula. Nos casos em que a 

documentação for enviada pelo correio, e o candidato quiser realizar a prova de 

proficiência na Escola de Humanidades da PUCRS deverá informar por escrito em 

que idioma pretende realizar a inscrição para a prova de proficiência que ocorrerá 

no dia 09/11/2019. 

j)  O candidato com deficiência ou necessidades educacionais especiais que necessitar 

de atendimento específico ou material adaptado deverá encaminhar para a 

secretaria do PPGCom, no momento da inscrição, um laudo recente (máximo 12 

meses), emitido e assinado por especialista credenciado no Conselho Regional de 

Medicina (CRM). O documento deve especificar a natureza, o tipo e o grau de 

deficiência, bem como as condições recomendadas para a realização das atividades 

avaliativas previstas por este Edital. 

 

N.B.: Para candidatos estrangeiros é desejável que o candidato tenha fluência da Língua 

Portuguesa, pois o projeto e a entrevista serão realizados em português.  

 

 

Sugestão de roteiro para elaboração do Projeto de Tese 

 

- Título 

- Delimitação do tema 

- Justificativa 

- Objetivos 

- Problemas de pesquisa 

- Hipóteses (facultativo)  

- Procedimentos metodológicos 

- Referências bibliográficas  

- Indicação da linha de pesquisa na qual o Candidato entende vincular seu projeto 

de dissertação 

- Indicação, por ordem de preferência, de 2 (dois) docentes como potenciais 

orientadores, dentro de sua linha de pesquisa. 

 

N.B.: Para ter acesso a lista de docentes credenciados no PPGCom e suas linhas de pesquisa 

e/ou áreas de interesse, o Candidato deve acessar a página do Programa através do link: 

http://www.pucrs.br/comunicacao/programa-de-pos-graduacao-em-comunicacao/. 

 

Do calendário para as etapas do Processo de Seleção  

Outubro 

a) 18/10/2019 – Homologação das inscrições, publicada no site do PPGCom: 
http://www.pucrs.br/comunicacao/programa-de-pos-graduacao-em-

comunicacao/ingresso-e-processo-seletivo.  

 

Novembro 

http://www.pucrs.br/comunicacao/programa-de-pos-graduacao-em-comunicacao/
http://www.pucrs.br/comunicacao/programa-de-pos-graduacao-em-comunicacao/ingresso-e-processo-seletivo
http://www.pucrs.br/comunicacao/programa-de-pos-graduacao-em-comunicacao/ingresso-e-processo-seletivo
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a) 20/11/2019 - Publicação dos resultados de avaliação dos Projetos de Tese 

apresentados no site http://www.pucrs.br/comunicacao/programa-de-pos-

graduacao-em-comunicacao/.  
b) 22/11/2019 – Prazo para apresentação de recurso sobre a avaliação dos Projetos 

de Tese; 

c) 26/11/2019 – Prazo para respostas ao recurso sobre a avaliação dos Projetos de 

Tese; 

d) 29/11/2019 - divulgação, do local, data e horário de realização das entrevistas 

com os candidatos aprovados nas etapas anteriores, no site do PPGCom: 

http://www.pucrs.br/comunicacao/programa-de-pos-graduacao-em-comunicacao/. 

 

Dezembro 

a) 03, 04 e 05/12/2019 - Entrevistas com os candidatos aprovados nas etapas 

anteriores; 

b) 12/12/2019 - Publicação da lista dos aprovados e selecionados no site  

http://www.pucrs.br/comunicacao/programa-de-pos-graduacao-em-comunicacao/. 

 

Da seleção e classificação  

a) A primeira etapa da seleção e classificação é constituída pela avaliação do Projeto 

de Tese, cuja nota mínima para aprovação é 7,0 (sete); 

b) Na avaliação da segunda etapa, será feita uma média ponderada, na qual o Projeto 

de Tese terá peso 4,0 (quatro), o coeficiente de rendimento das disciplinas 

cursadas no Mestrado terá peso 2,0 (dois); o currículo terá peso 3,0 (três) e a 

entrevista terá peso 1,0 (um); 

c) Somente serão classificados os candidatos que receberem grau final entre 7,0 

(sete) e 10,0 (dez); 

d) Em caso de empate entre candidatos, os critérios para desempate obedecerão à 
seguinte ordem: 

- melhor avaliação do Projeto de Tese; 

- currículo Lattes adequado as exigências da área da Comunicação e Informação; 

- persistindo o empate, a Comissão Coordenadora decidirá, tomando como base a 

entrevista realizada; neste caso, será levada em conta, igualmente, a avaliação do 

possível professor orientador do candidato e o desempenho do aluno no Mestrado, 

em especial o fato de ter sido bolsista no Mestrado. 

N.B.: O preenchimento das vagas está vinculado, além do número geral estipulado, à 

disponibilidade dos professores orientadores e à adequação dos Projetos de Pesquisa 

apresentados às áreas de atividade de cada professor orientador, critério que se coloca logo 

após os acima indicados. Ou seja, um candidato pode ser aprovado, mas não ser selecionado, 

tendo em vista o número maior de aprovados do que vagas disponibilizadas e as áreas de 

interesse a que se vinculem os projetos de pesquisa. 

Disposições finais 

O candidato poderá solicitar reavaliação de sua candidatura, dentro do prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas a partir da divulgação do resultado. A reavaliação ocorrerá nas próximas 48 

(quarenta e oito) horas ao pedido do mesmo; 

Os recursos e casos omissos serão examinados e decididos pela Comissão Coordenadora do 

PPGCom; 

http://www.pucrs.br/comunicacao/programa-de-pos-graduacao-em-comunicacao/
http://www.pucrs.br/comunicacao/programa-de-pos-graduacao-em-comunicacao/
http://www.pucrs.br/comunicacao/programa-de-pos-graduacao-em-comunicacao/
http://www.pucrs.br/comunicacao/programa-de-pos-graduacao-em-comunicacao/
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O candidato que não for selecionado ou não realizar matrícula poderá retirar a documentação 

entregue para o processo de seleção até dia 30 de março de 2020. Após esta data, os 

documentos serão descartados. 

Se aprovado, o candidato deverá realizar sua matrícula, pela Internet, no endereço eletrônico 

do PPGCom, em data a ser divulgada no site do Programa. 

 

Validação de proficiência em idioma estrangeiro ou português obtida em outra 

Instituição de Ensino Superior. 

O candidato que já possui proficiência em idioma estrangeiro ou português, obtida em outra 

Instituição de Ensino Superior, que não a PUCRS, deverá solicitar sua validação na secretaria 

da Escola de Humanidades - Curso de Letras, Prédio 8, Sala 420, antes da efetivação da 

matrícula. 

 

 

 

Porto Alegre, 23 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

Profa. Doutora Cristiane Freitas Gutfreind 

Coordenadora do PPGCOM da PUCRS 

 

 


