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EDITAL 07/2022 - PROCESSO SELETIVO  

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO – PPGCOM 
 

O presente edital fixa normas, datas e vagas do processo seletivo para Estágio de Pós-
Doutorado Voluntário do Programa de Pós-Graduação em Comunicação do Setor de 
Artes, Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná (UFPR), para início 
em julho de 2022.  

 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal 
do Paraná, no uso das suas atribuições legais e regimentais, considerando: 
 

- o Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná; 
- a Resolução Nº 32/17 CEPE, a qual estabelece normas gerais únicas para os cursos 
de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) da Universidade Federal do 
Paraná;  
- a Resolução Nº 16/18 CEPE, que estabelece normas para o Estágio de Pós-Doutorado 
no âmbito da Universidade Federal do Paraná;  
- as normas internas e o Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em 
Comunicação da Universidade Federal do Paraná; e  
- a Recomendação Nº 09/2016 da Procuradoria da República no Estado do Paraná, 

 
RESOLVE 

 
Estabelecer datas, critérios e procedimentos para a seleção e admissão de candidatos para Estágio 
Voluntário de Pós-Doutorado do Programa de Pós-graduação em Comunicação com início no ano 
de 2022, na forma deste Edital. 
 
DA ABRANGÊNCIA 
 
Art. 1º - Aplica-se este edital ao processo de preenchimento de vagas para Estágio de Pós-doutorado do 
Programa de Pós-graduação em Comunicação, doravante denominado PPGCOM, com início das 
atividades previsto para julho de 2022. 

 
DAS VAGAS 
 
Art. 2º - Serão ofertadas três vagas, uma para supervisão de cada um dos(as) seguintes professores(as): 
Luciana Panke (1 vaga), Regiane Regina Ribeiro (1 vaga) e Rodrigo Eduardo Botelho Francisco (1 vaga). 
 
Art. 3º - Somente será admitido o candidato aprovado em todos os quesitos e etapas previstas neste edital. 
 
DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 4º – As inscrições se darão entre os dias 23/05 e 10/06/2022.
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Art. 5º - As inscrições deverão ser feitas através do Sistema de Gestão Acadêmica da PRPPG-UFPR (SIGA) 
no seguinte endereço: 
https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=3041 
 
§1º - Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

- Requerimento de inscrição, preenchido eletronicamente no endereço do SIGA acima referido; 
- Cópia do CPF e de documento de identidade; 
- Diploma de Doutorado obtido junto em qualquer curso de pós-graduação stricto sensu reconhecido 

pela Capes;  
- Currículo, no modelo da Plataforma Lattes, e com documentação comprobatória referente aos 

quatro últimos anos;  
- Projeto de Pesquisa, seguindo as indicações contidas no Anexo I deste Edital; 
- Plano de Trabalho, seguindo as indicações contidas no Anexo II deste Edital; 
- Declaração de anuência da Instituição de origem e liberação de carga horária; 
- Carta de recomendação do supervisor indicado pelo candidato, seguindo as indicações contidas no 

Anexo III deste Edital. 
 
DA BANCA DO PROCESSO SELETIVO 
 
Art. 6º – A banca será composta pelos professores Rodrigo Eduardo Botelho Francisco, Luciana Panke e 
José Carlos Fernandes, todos vinculados ao PPGCOM-UFPR.   
 
Art. 7º - Quando necessário, a Banca de Seleção poderá designar professores do PPGCOM para participar 
das etapas do processo seletivo. 
 
DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 
Art. 8º – O processo seletivo será composto por três etapas. 
 
Art. 9º – A Primeira Etapa consiste na homologação das inscrições, considerando o previsto nas normas 
citadas no preâmbulo deste Edital.  
 
Art. 10º – A Segunda Etapa consiste na avaliação do projeto de pesquisa, do plano de atividades e do 
currículo dos candidatos. 
  
§1º – A avaliação do projeto de pesquisa e do plano de atividades levará em conta a aderência às linhas de 
pesquisa e à produção acadêmica do professor supervisor indicado; 
 
§2º - Os critérios de pontuação do currículo estão no Anexo IV deste Edital; 
 
§3º - A avaliação do currículo também levará em conta a aderência entre a produção do(a) candidato(a) e 
a área de concentração e as linhas de pesquisa do professor supervisor indicado. 
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Art. 11º – A Terceira Etapa consiste na entrevista com os candidatos pelos membros da Banca 
Examinadora.  
§1º – Os critérios considerados na entrevista são os seguintes: 

- Capacidade de articulação entre conceitos, métodos e teoria em Comunicação e na linha de 
pesquisa em que se propõe a ingressar;  

- Capacidade de demonstrar a exequibilidade do projeto de pesquisa e do plano de atividades 
propostos;  

- Pertinência e a aderência do projeto de pesquisa e do plano de atividades propostos à linha 
de pesquisa do professor supervisor indicado; 

- Defesa de forma clara e concisa das eventuais questões que a Banca de Seleção apresentar;  
- Demonstração de inserção na carreira acadêmica e compromisso com a pesquisa anunciada 

nos documentos apresentados no processo de inscrição. 
 
§2º – Os candidatos residentes fora de Curitiba poderão requisitar que a entrevista seja feita via aplicativo 
de videoconferência. 
 
§3º – Em virtude de orientações das autoridades sanitárias, a banca do processo seletivo poderá determinar 
a entrevista por videoconferência, independente da localidade de origem do candidato. 
 
DO CRONOGRAMA 
 
Art. 12º - As etapas do processo de adequação se darão segundo o cronograma abaixo: 
 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 14º – O objetivo desta seleção é contribuir para a formação teórica, metodológica e didática dos 
aprovados, tendo por principal referência as atividades das linhas de pesquisa e os projetos do PPGCOM. 
 
Art. 15º – O Projeto de Pesquisa e o histórico acadêmico dos candidatos devem ter aderência às linhas de 
pesquisa dos professores supervisores, bem como o Plano de Atividades deve estar articulado às atividades 
do PPGCP. 
 
Art. 16º – Os candidatos deverão comprovar produção e potencialidades acadêmicas na área de 
Comunicação.  
 
Art. 17º – Os candidatos deverão comprovar capacidade de desenvolver atividades didáticas no PPGCOM 
e nos cursos de graduação do Departamento de Comunicação da UFPR. 

Etapa Data / prazo 
Envio dos documentos  23/05/2022 a 10/06/2022 
Resultado preliminar da análise da documentação 15/06/2022 
Resultado final após recursos 27/06/2022 
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§1º – Como previsto na Resolução Nº 16/18 CEPE-UFPR, o aluno de Estágio de Pós-Doutorado, desde 
que com a aprovação do Colegiado do PPGCOM e do respectivo supervisor, poderá assumir parcialmente 
atividades docentes neste Programa ou assumir total responsabilidade por disciplinas optativas na 
graduação ou na pós-graduação. 
 
Art. 18º - A aprovação nesse processo seletivo não implica em direito à bolsa ou outro tipo de remuneração 
pelas atividades exercidas durante o Estágio de Pós-doutorado. 
 

Art. 19º – O candidato não pode integrar o Quadro de Pessoal da UFPR, conforme previsto na Resolução 
nº 16/18 – CEPE-UFPR. 
 
Art. 20º – Os candidatos não aprovados ou não classificados em cada etapa do processo de seleção 
poderão interpor recurso administrativo. 
 
§1º O prazo para interposição de recurso será de 48 horas a partir do lançamento dos resultados; 
 
§2º O protocolo deverá ser apresentado por e-mail, direcionado à secretaria do Programa, para 
ppgcom@ufpr.br. 
 
Art. 21º – Os casos omissos serão julgados pela banca deste processo seletivo e pela coordenação do 
PPGCOM 
 
Curitiba, 20 de maio de 2022. 
 
 
Comissão de Seleção para Estágio de Pós-Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade Federal do Paraná. 

 

Prof. Dr. Rodrigo Eduardo Botelho Francisco, Presidente da Comissão de Seleção. 

Prof.ª Dr.ª Luciana Panke, Membro da Comissão de Seleção. 

Prof. Dr. José Carlos Fernandes, Membro da Comissão de Seleção. 
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ANEXO I 
CRITÉRIOS PARA A PRODUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 
O Projeto de Pesquisa deverá ter até 12 páginas, incluindo referências bibliográficas, com a seguinte  

formatação: margens (direita, esquerda, inferior e superior) de 2,5 cm, espaçamento 1,5, fonte Times New 
Roman tamanho 12, e com espaçamento na “primeira linha” de 1,27 cm. Deverá ser utilizado o 
sistema de citação AUTOR, DATA, PÁGINA. 
O projeto deve apresentar a estrutura conforme quadro 
abaixo: 
(a) Título 
O título deve sintetizar de forma clara as intenções do projeto. 
(b) Resumo 
O resumo deve apresentar, em no máximo dez linhas, o problema da pesquisa, o(s) objetivo(s), o objeto, 
as fontes, o método e a técnica de análise e a(s) hipótese(s). 
(c) Palavras-chave 
Devem ser apresentadas de três a cinco palavras-chave que possuam relação com o tema e o objeto da 
pesquisa. 
(d) Indicação do professor supervisor pretendido; 
- Definição do objeto de estudo e do problema de pesquisa. 
- O(a) candidato(a) deve informar qual é o seu objeto de pesquisa e o problema ao qual se pretende 
responder, bem como indicar a aderência à agenda de pesquisa do professor supervisor indicado. 
- Justificativa 
O(a) candidato(a) deverá informar por qual motivo o tema e o problema escolhidos são importantes na 
área de Comunicação e para o PPGCOM-UFPR.  
(e) Objetivos parciais 
O(a) candidato(a) deverá informar quais objetivos parciais ele deverá cumprir a fim de que o projeto seja 
levado a bom termo. Ou seja, deve ficar claro o passo a passo da pesquisa subjacente.  
(f) Breve revisão da literatura 
O(a) candidato(a) deverá mostrar intimidade com as teses centrais da literatura fundamental de 
Comunicação atinente ao seu tema de pesquisa sem, contudo, implicar em uma descrição ou num resumo 
exaustivo dessas teses. 
(g) Metodologia e fontes 
O(a) candidato(a) deve informar o método que pretende utilizar para resolver o problema de pesquisa e 
quais serão as fontes de dados. Deve informar também se os dados já estão coletados e/ou processados, ou 
se as fontes de dados já foram identificadas e/ou consultadas.  
(h) Cronograma detalhado 
O(a) candidato(a) deverá apresentar o desenvolvimento de suas atividades de pesquisa ao longo da Pós-
Graduação, de modo a tornar evidente a viabilidade do projeto apresentado. O cronograma deve 
considerar o período de 12 (doze) meses a partir do início das atividades; 
(i) Referências bibliográficas 
O(a) candidato(a) deve listar apenas as obras utilizadas para a confecção do projeto e citadas no corpo do 
texto.
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ANEXO II 

CRITÉRIOS PARA A PRODUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
 

O Plano de Trabalho deverá ter até 12 páginas, incluindo eventuais referências bibliográficas, com a 
seguinte formatação: margens (direita, esquerda, inferior e superior) de 2,5 cm, espaçamento 1,5, fonte 
Times New Roman tamanho 12 e com espaçamento na “primeira linha” de 1,27 cm. Deverá ser utilizado 
o sistema de citação AUTOR, DATA, PÁGINA. Além disso, o Plano de Atividades deverá contemplar os 
seguintes itens:  

Descrição das atividades que se pretende realizar no período do Estágio de Pós-doutorado, bem 
como a disponibilidade e as condições para a dedicação a tais atividades; 
Cronograma do plano de atividades, incluindo o projeto de pesquisa. O cronograma deve 
considerar o período de 12 (doze) meses a partir do início das atividades;  

      Pretensão e/ou necessidade de buscar bolsa;  
      Aderência à linha de pesquisa do professor supervisor indicado;  

Possibilidades de inserção nas demais linhas e grupos de pesquisa do PPGCOM-
UFPR;  
Planos de publicação;  

      Planos de participação em eventos;  
Possibilidades ou propostas de disciplinas para o PPGCOM ou para os cursos que integram o 
Departamento de Comunicação da UFPR;   
Possibilidades ou propostas de cursos para o PPGCOM ou para o Curso de Graduação em 
Comunicação da UFPR; 
Outras informações adicionais (opcional).
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ANEXO III 

 
MODELO DA CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

 
CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

 
Tendo por referência o Edital Nº 07/2022 do Processo Seletivo para Estágio Voluntário de Pós-
Doutorado do Programa de Pós-graduação em Comunicação Universidade Federal do Paraná, declaro 
que aprovo o Projeto de Pesquisa e o Plano de Atividades de 
_______________________________________________ e que me disponho a realizar a supervisão 
de seu Estágio de Pós-Doutorado, caso haja a sua aprovação no referido processo seletivo. Em sendo 
verdade, firmo abaixo. 
 
Curitiba, ____ de_________ de 2022. 
 
 

______________________________________________________ 

Nome 
 
 
 

______________________________________________________ 

Assinatura



      

 

        
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Artes, Comunicação e Design 
Departamento de Comunicação Social 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
Rua Bom Jesus, 650 – Campus Juvevê CEP: 80035-010 
Curitiba-PR – Fone (41) 3313-2063 e-mail: ppgcom@ufpr.br 
 

 
 

 
ANEXO IV 

PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO LATTES (DOCUMENTADO) 
 

Critério a ser avaliado Pontuação 
Experiência em pesquisa científica constante no 

10 pontos por ano em pesquisa currículo Lattes  

Exercício de magistério superior 
5 pontos por semestre 

(pontuação máxima: 40 pontos)  

Experiência profissional na área de Comunicação 10 pontos por ano 
que não pesquisa ou magistério superior (pontuação máxima: 40 pontos) 
Bolsas de estudo/pesquisa recebidas: Iniciação  
científica (CNPq, Tesouro Nacional ou de agências  
de fomento estaduais), Projeto Especial de 10 pontos por semestre 
Treinamento (PET), bolsa CAPES, CNPq ou de  
agências de fomento durante mestrado ou doutorado  
Graduação em Comunicação  30 pontos 
Graduação em Relações Internacionais, Ciências 
Sociais, Direito, História, Economia, Sociologia, 
Psicologia 20 pontos 

Graduação em outras áreas 10 pontos 
Especialização, aperfeiçoamento ou equivalente na 

15 pontos área de Comunicação ou áreas afins.  

Estágios profissionais em áreas correlatas ao PPGCOM 10 pontos por semestre 

Mestrado em Comunicação 50 pontos 
  

Mestrado em Ciências Sociais, Gestão da Informação, 
Ciências da Informação, Relações Internacionais, 
Direito, História, Economia, Sociologia, Psicologia.      40 pontos  
  

Mestrado em outras áreas 25 pontos 
  

Doutorado em Comunicação 60 pontos 
  

Doutorado em Ciências Sociais, Gestão da Informação, 
Ciências da Informação, Relações Internacionais, 
Direito, História, Economia, Sociologia, Psicologia.      50 pontos 

Doutorado em outras áreas 30 pontos 
  

 A1: 25 pontos 
Artigos publicados em periódicos indexados no A2: 20 pontos 
Qualis-CAPES da área de Comunicação B1: 15 pontos 
 B2 ou B3: 10 pontos 

 B4 ou B5: 5 pontos 
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Livros completos na área de Comunicação 15 pontos 
  

Capítulos de livros na área de Comunicação 10 pontos 
  

Publicação de trabalhos completos em anais de 
7 pontos 

congressos ou simpósios na área de Comunicação  
  

Proferir palestras, seminários, conferências e participar 
de mesas redondas 2 pontos 

 


