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para ingresso no Mestrado em Mídia e Cotidiano - Turma 2018 
 
 
O Colegiado do PPGMC-UFF abre, por meio deste edital, 2 (duas) vagas, para o Mestrado no 
processo seletivo de 2017, com vistas a integrar as turmas com início previsto no primeiro 
semestre de 2018, destinadas exclusivamente para candidatos estrangeiros que submeterão seus 
projetos a um processo de seleção simplificado. 
 
Documentos necessários à inscrição: 
- Formulário de inscrição (disponível no site http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br) 
- Curriculum Vitae 
- Projeto de Pesquisa 
 
Os documentos podem ser enviados em inglês, em espanhol ou em português para o e-mail 
ppgmc@vm.uff.br, em formato PDF (prazos abaixo). 
 
Sobre os projetos de pesquisa 
 
Os projetos deverão ter até 12 páginas, considerando todos os conteúdos, inclusive as referências 
bibliográficas. Deverão estar escritos em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5. Deixar 
margens de 2,5 cm em página de formato A4. Todos os projetos devem conter os seguintes itens, 
não necessariamente nesta ordem: 
 
1. Capa: Título, resumo, palavras-chave, Linha de pesquisa no PPGMC a qual o projeto se vincula e 
sugestão de dois possíveis orientadores 
IMPORTANTE: OS PROJETOS SOMENTE SERÃO IDENTIFICADOS POR AUTORIA NA FICHA DE 
INSCRIÇÃO. PROJETOS COM IDENTIFICAÇÃO DE AUTOR SERÃO AUTOMATICAMENTE 
DESCLASSIFICADOS. 
2. Introdução  
3. Tema, problema de pesquisa 
4. Objetivos e hipóteses 
5. Justificativa e relevância do tema, incluindo a motivação para desenvolvê-lo no PPGMC-UFF.  
6. Fundamentação teórica e Metodologia 
7. Cronograma  
8. Bibliografia   
 
 
 
 



Critérios de seleção/avaliação: 
 
A banca, composta por três integrantes, contendo, ao menos, um docente de cada linha de 
pesquisa do PPGMC, será responsável pela condução de todo o processo de seleção. 

. Os critérios de avaliação serão os seguintes:  
 
1) Projetos: 
- mérito acadêmico 
- pertinência e adequação às linhas de pesquisa do PPGMC 
- disponibilidade de orientação 
 
2) Curriculum Vitae: 
-  Trajetória, perfil do candidato e produtividade; 
 

Calendário  
 
Inscrições (envio de formulário de inscrição e currículo): 01 de julho a 11 de agosto de 2017. 

Confirmação das Inscrições: 15 e 16 de agosto de 2017 

Envio dos projetos de pesquisa: 21 de agosto a 21 de setembro de 2017 

Resultado da avaliação dos projetos de pesquisa e currículo: 04 de outubro de 2017. 

Uma vez divulgado o resultado, solicitamos que os candidatos aprovados entrem em contato, com 
urgência, através do email ppgmc@vm.uff.br, a fim de agendarmos a entrevista, que poderá ser 
presencial ou por meio de videoconferência. 
 
Entrevista para defesa oral do projeto: 24 de novembro de 2017  
Resultado final: 12 de dezembro de 2017 
 
Línguas 
 
Os candidatos aprovados deverão comprovar (através de certificado e/ou entrevista) 
conhecimento básico da língua portuguesa, além da fluência em inglês e/ou espanhol. 
 
Bolsas  
 
Esta modalidade de processo seletivo para o Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da 
Universidade Federal Fluminense NÃO prevê a possibilidade de bolsa de estudos. Para tal, deve-se 
seguir as outras possibilidades de inserção no Programa. 
 
Niterói, 28 de junho de 2017. 

 

 
Profa. Denise Tavares 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano 


