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EDITAL 20/2022 – COMPLEMENTO AO EDITAL Nº 11/2022
PROCESSO SELETIVO PARA A PÓS-GRADUAÇÃO

MESTRADO – Turma 2023

PROCEDIMENTOS PARA A PROVA ESCRITA

O presente edital complementar fixa normas e procedimentos para a realização da prova
escrita do processo seletivo do curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação, do Setor de Artes, Comunicação e Design da Universidade Federal do
Paraná (UFPR), para ingresso no primeiro semestre de 2023.

A Comissão de Seleção do Programa de Pós-graduação em Comunicação da
Universidade Federal do Paraná, no uso das suas atribuições legais e regimentais,
considerando:

- O Edital 11/2022 do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade
Federal do Paraná;
- O Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade
Federal do Paraná;

RESOLVE:
Estabelecer normas e procedimentos para a realização da prova escrita para seleção e
admissão ao curso de Mestrado o Programa de Pós-graduação em Comunicação, na forma
deste Edital.

DO FORMATO

Art. 1º A prova será realizada remotamente, de forma síncrona, no dia 19 de outubro de
2023, conforme estabelecido no Edital 11/2022 - PPGCOM.

Art. 2 º Serão formuladas duas perguntas, uma geral (que deve ser respondida por todos os
candidatos) e outra relacionada à linha de pesquisa (cada um responde à questão referente
à linha indicada no momento da inscrição), sobre as obras referenciadas no Edital 11/2022.

§ 1º As respostas devem ter o mínimo de 2 mil caracteres (com espaços) e o máximo
de 4 mil caracteres (com espaços).

§ 2º Os pesos das questões serão diferenciados sendo que a questão geral terá
peso 40 e a questão específica terá peso 60 na composição final da nota.

§ 3º Para a prova é possível que os candidatos e candidatas consultem materiais
bibliográficos.

§ 4º Detecção de plágio nas respostas leva à eliminação imediata do candidato ou
candidata.

Art. 3º Serão avaliados – em cada questão – os seguintes quesitos, conforme o ANEXO do
Edital 11/2022 - PPGCOM.

Critérios a serem avaliados na prova de mestrado

1. Capacidade de interpretação das abordagens teóricas. 2,5
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2. Capacidade de articulação entre as diferentes abordagens teóricas presentes na
bibliografia indicada. 2,5

3. Redação clara e objetiva na manipulação de conceitos fundamentais e apresentação de
teses da literatura. 2,5

4. Sistematização da argumentação que seja capaz de dar conta do enunciado da
questão proposta. 2,5

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 4º Os candidatos e candidatas receberão – no e-mail cadastrado no momento da
inscrição na seleção – o link para acesso à sala virtual onde acontecerá a prova. O envio
será feito até às 13h30 da segunda-feira, dia 17 de outubro, 48 horas antes do início da
prova.

Parágrafo único – Candidatos e candidatas que não receberem o e-mail com o link de
acesso até o horário indicado no Art. 4º devem entrar em contato pelo mesmo e-mail antes
do horário de início da prova.

Art. 5º Para fazer a prova, os candidatos e candidatas devem entrar na sala virtual indicada
no e-mail, no dia 19 de outubro entre 13h00 e 13h30. É somente por meio dela que será
disponibilizado o link do Google Formulários para responder a prova.

§ 1º O candidato ou candidata deverá ter acesso à internet e possuir câmera e
microfone funcionando no momento da prova.

§ 2º Durante o tempo de prova toda a comunicação dos candidatos e candidatas
deverá ocorrer pelo chat da plataforma.

§ 3º Às 13h30 a comissão de seleção dará início aos procedimentos da prova,
fazendo a verificação dos candidatos e seus respectivos documentos. São aceitos como
documentos de identificação aqueles constantes no Edital 11/2022.

§ 4º Ao acessar a sala virtual o candidato(a) deverá entrar usando seu nome
completo, conforme consta na inscrição do processo seletivo.

§ 5º É preciso ficar conectado na sala virtual durante o período da prova, sendo que
pode ser solicitado que as câmeras sejam abertas a qualquer momento.

§ 6º Não será permitida a entrada de candidatas e candidatos à sala virtual após às
14h.

§ 7º Para efeitos de aplicação da prova será observado o horário oficial de Brasília.

Art. 6º O link do Google Formulários será disponibilizado no chat da sala virtual assim que a
checagem dos candidatos for finalizada.

§ 1º A prova terá a duração de 3 (três) horas, a contar do momento em que o link for
disponibilizado no chat.

§ 2º Após as 3 (três) horas de prova, o Google Formulários estará indisponível e o
envio de respostas será bloqueado.

§ 3º O(a) candidato(a) poderá fazer o envio da prova (via Google Formulários) uma
única vez, sendo considerado apenas o primeiro envio e desconsideradas outras tentativas
ou envios realizados.

Art. 7º Não serão prestados esclarecimentos sobre as questões durante a realização da
prova.
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8º O PPGCOM não se responsabiliza por eventuais problemas de conexão que
impeçam o recebimento do e-mail, do link para a prova, o acesso à sala virtual, a redação
das respostas ou seu envio para a banca de seleção via Google Formulários.

Art. 9º Para os casos em que seja necessário alterar quaisquer dos prazos definidos neste
edital complementar, a comunicação será feita com antecedência mínima de 48 horas,
através de edital veiculado, cumulativamente, no endereço eletrônico do PPGCOM.

Art. 10º Quaisquer informações adicionais ou dúvidas sobre o processo de seleção devem
ser enviadas para o e-mail: ppgcom@ufpr.br.

Curitiba, 11 de outubro de 2022.

Comissão do Processo Seletivo – PPGCOM 2022.
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ANEXO I

IMAGEM ILUSTRATIVA DA PROVA NO GOOGLE FORMULÁRIOS


