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Edital n° 14/2022 

 
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO – ALUNO EXTERNO MESTRADO E DOUTORADO – 

2º semestre de 2022 
 

O Programa de Pós-graduação em Comunicação RESOLVE: 

Estabelecer datas, critérios e procedimentos para a seleção de alunos externos para as 
disciplinas optativas do 2º semestre de 2022 ministrado pelos docentes do PPGCOM-UFPR.  

 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 1 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. 

Art. 2 A inscrição para Alunos Externos é permitida apenas em uma das disciplinas 
indicadas no presente edital. 

 

DAS VAGAS 

Art. 3 O  aceite  da  inscrição  como  Aluno  Externo  está  condicionado  ao  número  de  
vagas ofertadas após encerramento da matrícula dos alunos regulares do programa. 

 Seguem as disciplinas disponíveis: 

CÓD. DISCIPLINA OPTATIVA CH 
DIA/ 

HORÁRIO 
PROFESSORES 

COMU 7002 
Cultura Digital e Sociedade 
Contemporânea 

60h 
Quinta-feira 
14:00-18:00  

Myrian Del Vecchio de 
Lima 

COMU 7014 
Seminário Temático II: análise estrutural 
da Narrativa 

30h 
Sexta-feira  
14:00-17:00 

João Ladeira/Marcelo 
Garson 

COMU 7015 
Seminário Temático III: assimetrias da 
produção científica internacional da 
comunicação  

30h 
Quinta-feira 
14:00-17:00 

(06/10 a 17/11) 
Jamil Marques 

COMU 7021 
Tópicos Especiais em Comunicação e 
Política I: comunicação, política e atores 
políticos. 

60h 
Segunda-feira 
14:00-18:00 

Emerson Cervi 

 

Art. 4 Mestrandos e doutorandos de outros Programas de Pós-graduação Stricto Sensu 
da UFPR terão prioridade. Discentes dos programas de outras instituições também 
podem se inscrever, no entanto, não é necessário estar vinculado a outro programa para 
se inscrever como aluno externo. 

Art. 5 A seleção dos Alunos Externos será feita pelo professor responsável pela 
disciplina, com base no formulário e documentos enviados pelo candidato.  

Art. 6 As informações sobre a ementa da disciplina, as respectivas linhas de pesquisa, o 
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número de créditos e os professores responsáveis estão disponíveis no site: 
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgcom/pb/cronograma-semestral-de-disciplinas/.  

 

DOS PROCEDIMENTOS PARA CANDIDATURA 

Art. 7 Para inscrição o interessado deverá encaminhar a documentação por email 
(ppgcom@ufpr.br) à Secretaria do PPGCOM. 

Art. 8 Para inscrição, o candidato deverá enviar: a) cópia do Diploma de Graduação (ou 
cópia do Diploma de Mestrado no caso de doutorandos ou candidatos a doutorado), b) 
Currículo Lattes e c) formulário preenchido com a justificativa sobre a importância da 
disciplina pleiteada para sua vida acadêmica.  

Art. 9 O formulário de solicitação está disponível no site do PPGCOM, na aba formulários 
do site (http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgcom/pb/formularios/)  

 

DO FORMATO DAS DISCIPLINAS 

Art. 10  As disciplinas do Programa de Pós-graduação em Comunicação serão ofertadas 
no formato presencial.   
 

DO CALENDÁRIO 

Art. 11 O calendário referente a este processo está disposto abaixo:  
 

Divulgação do edital Até 11 de julho 
Período para inscrição 14 a 17 de julho 
Divulgação do resultado 26 de julho 
Matrícula  27 e 28 de julho 

 

Art. 12 As matrículas são feitas inicialmente pela secretaria do PPGCOM e, na 
sequência, os aprovados para cursar as disciplinas finalizam o processo de registro no 
sistema acadêmico SIGA. As informações sobre estes procedimentos são divulgadas 
junto ao resultado. 

 

Art. 13 As aulas do 2º semestre de 2022 iniciam no dia 01 de agosto. 

 

Curitiba, 12 de julho de 2022. 

 
 

Profa. Dra. Michele Goulart Massuchin 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação  


