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A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano/UFF informa as seguintes 

alterações no texto do Edital de Seleção de Alunos para o Curso de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Mídia e Cotidiano – Turma 2020: 

 

- No item 4.2 

Onde se lê:  

Esta etapa é ELIMINATÓRIA. Somente passarão para as etapas seguintes da seleção os candidatos 

com atribuição de nota ao Projeto de Pesquisa igual ou maior a sete (7,0). Os demais estarão eliminados. 

Só será passível de avaliação o projeto que atender aos Critérios de avaliação (abaixo) e estiver 

redigido conforme o Modelo (ANEXO 1) disponibilizado no site do PPGMC.  

Leia-se:  

Esta etapa é ELIMINATÓRIA. Somente passarão para as etapas seguintes da seleção os candidatos 

com atribuição de nota ao Projeto de Pesquisa igual ou maior a sete (7,0). Os demais estarão eliminados. 

Só será passível de avaliação o projeto que atender aos Critérios de avaliação (abaixo) e estiver 

redigido conforme o Modelo (ANEXO 1) disponibilizado no site do PPGMC. Os possíveis orientadores 

do projeto são os professores do PPGMC, cujos perfis podem ser consultados no site do programa 

(http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/docentes-3/), sendo que, vão poder orientar os 

professores da linha 1, Linguagens, Representações e Produção de Sentidos: Alexandre Farbiarz, 

Dagmar de Mello e Silva, Denise Tavares da Silva, Flávia Clemente de Souza, Larissa de Morais Ribeiro 

Mendes, Rachel Bertol Domingues, Renata de Rezende Ribeiro e Walcea Barreto Alves. E, os da linha 

2, Políticas, Discursos e Sociedade, os professores são Adilson Vaz Cabral Filho, Andrea Meyer 

Landulpho Medrado, Ana Paula Bragaglia, Carla Baiense Felix, Marco André Feldman Schneider, Pablo 

Nabarrete Bastos e Patrícia Gonçalves Saldanha.  

 

- No item 5.1 

Onde se lê:  

Divulgação dos resultados: Após a realização de cada etapa do Processo Seletivo, os resultados das 

avaliações dos candidatos serão divulgados no site do PPGMC (www.ppgmidiaecotidiano.uff.br), com 

indicação de período para recurso, conforme cronograma deste edital (item 7).Para a divulgação parcial 
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dos resultados, serão utilizados os números de inscrição dos candidatos (conforme item 3.1 deste edital). 

A classificação final dos candidatos será divulgada no site do PPGMC 

(www.ppgmidiaecotidiano.uff.br). 

Leia-se:  

Divulgação dos resultados: Após a realização de cada etapa do Processo Seletivo, os resultados das 

avaliações dos candidatos serão divulgados no site do PPGMC (www.ppgmidiaecotidiano.uff.br), com 

indicação de período para recurso, conforme cronograma deste edital (item 7). Para a divulgação parcial 

dos resultados, serão utilizados os números de inscrição dos candidatos (conforme item 3.1 deste edital). 

A classificação final dos candidatos será divulgada pela Comissão do Processo Seletivo da Turma do 

Mestrado 2020, formada por Ana Paula Bragaglia (presidente), Larissa de Morais Ribeiro Mendes e 

Patrícia Gonçalves Saldanha, no site do PPGMC (www.ppgmidiaecotidiano.uff.br). 

 

Niterói, 19 de junho de 2019. 
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