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Edital n° 09/2020 
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO – ALUNO EXTERNO MESTRADO E DOUTORADO –  

2º semestre de 2020 
 

O Programa de Pós-graduação em Comunicação divulga abaixo as disciplinas 

optativas que podem aceitar Alunos Externos (mestrado e doutorado) no segundo 

semestre de 2020. São considerados Alunos Externos os matriculados em disciplinas 

isoladas, que não estão inscritos regularmente no Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação (Mestrado e Doutorado) da UFPR. 

A inscrição para Alunos Externos é  permitida apenas em uma das disciplinas 

indicadas no presente edital. O aceite da inscrição como Aluno Externo está condicionado 

ao número de vagas ofertadas após a matrícula dos alunos regulares. Mestrandos e 

doutorandos de outros Programas de Pós-graduação Stricto Sensu terão prioridade às 

vagas de Alunos Externos. A seleção dos Alunos Externos será feita pelo professor 

responsável pela disciplina, com base nos documentos entregues pelo candidato. 

No ato de inscrição, o candidato deverá entregar cópia do Diploma de Graduação 

(e cópia do Diploma de Mestrado no caso de doutorandos ou candidatos a doutorado), 

Currículo Lattes e uma justificativa por escrito sobre a importância da disciplina pleiteada 

para sua vida acadêmica, bem como a ficha de inscrição preenchida corretamente (anexo 

1). Para inscrição o interessado deverá encaminhar a documentação por email 

(ppgcom@ufpr.br) à Secretaria do PPGCOM no período de 27 a 29/07/2020.  
 

Disciplinas que oferecem vaga para aluno externo – 2º. Semestre de 2020 

DISCIPLINA  CRÉD. 
LINHA DE 

PESQUISA 
DIA HORÁRIO PROFESSORES 

COMU 7014 - Seminário Temático II – 
Escrita Acadêmica em Comunicação  2 Cultura e Política 

(M/D) 
2ª  14h - 16h Cleide Luciane 

Antoniutti 

COMU 7016 - Seminário Temático IV - O 
comum, o público e o aberto: elementos 

para uma filosofia da comunicação 

 

4 
Política 

(M/D) 
6ª 14h – 18h Mauricio Liesen 

Nascimento 

COMU 7020 - Tópicos especiais em 
Comunicação e formação socioculturais II: 
processos midiáticos e práticas culturais 

 

4 
Cultura 

(M/D) 
4ª 18h30 – 22h José Carlos 

Fernandes 
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Devido ao contexto da pandemia da covid-19, seguindo a resolução 43/2020 CEPE da 

Universidade Federal do Paraná que instituiu o período especial para os cursos de pós-

graduação (stricto e lato) da UFPR, as aulas serão realizadas de forma remota enquanto 

vigorar a referida resolução ou ocorrer a retomada das atividades presenciais na UFPR. O 

resultado da seleção será divulgado até o dia 20/08/2020 

As aulas do 2º semestre de 2020 iniciam no dia 31 de agosto de 2020. 

 
Curitiba, 10 de julho de 2020. 

 
 

 
Profa. Dra. Valquíria Michela John 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
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Anexo 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO 

DISCIPLINA ISOLADA - 2º SEM/2020 
 
 

NOME: _____________________________________________________________________________ 
DATA DE NASCIMENTO: _______/______/_________ 
CPF: ________________________________________ 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
CIDADE: _______________________ ESTADO: ______________ CEP:  ________________________ 
FONE: (____) ___________-____________ E-MAIL: _________________________________________ 
CURSO DE GRADUAÇÃO: _____________________________________________________________ 
INSTITUIÇÃO:  _______________________________________________________________________ 
ANO DE CONCLUSÃO: _______________ 
Sou discente em outro Programa de Pós-Graduação da UFPR 
(     ) Sim. Qual? ________________________________________________     (    ) Não 
Sou discente em Programa de Pós-Graduação de outra Universidade 
(     ) Sim. Qual? ________________________________________________     (    ) Não 
Sou discente do Mestrado em Cinema e Artes do Vídeo da Unespar:  (    ) Sim    (    ) Não 
 
 
Eu, abaixo assinado, inscrevo-me para a seleção como aluno externo do 2º semestre/2020, na seguinte 
disciplina: 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Informo que: 
(    ) Não cursei disciplina(s) isolada(s) anteriormente no PPGCOM/UFPR. 
(    ) Já cursei a(s) seguinte(s) disciplina(s) como isolada(s) no PPGCOM/UFPR. 
 
Qual? ______________________________________________________________________________ 
 
 

 
Curitiba, _____ de ____________ de 2020. 

 
  

 
___________________________________ 

Assinatura do Candidato 


