
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

 

EDITAL Nº 01/2020 – MESTRADO E DOUTORADO 

SELEÇÃO ALUNO ESPECIAL  

 

 

A coordenação do curso de Pós-Graduação em Comunicação da FIC – Faculdade de 

Informação e Comunicação, da Regional Goiânia, com sede na Avenida Esperança, s/n, 

Campus Samambaia - Goiânia - GO - CEP: 74690-900, na cidade de Goiânia, Estado de 

Goiás, vem tornar público aos interessados que estão abertas as inscrições para seleção 

de aluno especial do Mestrado e do doutorado, conforme abaixo:  

 

 

1 - DA INSCRIÇÃO 

 

1.1. As inscrições serão realizadas de 27/01/2020 a 07/02/2020 exclusivamente pelo e-

mail ppgcom.fic@gmail.com, mediante envio da ficha de inscrição com a 

documentação exigida na ficha (requerimento disponível em 

https://ppgcom.fic.ufg.br/up/76/o/Requerimento_inscri%C3%A7%C3%A3o_aluno

_especial.pdf ou 

https://ppgcom.fic.ufg.br/up/76/o/Requerimento_para_Cursar_DISCIPLINA_ISOL

ADA_-_doutorado.pdf) e comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor 

de R$ 110,00 (cento e dez reais). A GRU deverá ser solicitada pelo e-mail 

ppgcom.fic@gmail.com, informando CPF, nome e endereço completo, entre os 

dias 27/01/2020 e 05/02/2020. 

 

2 – DAS VAGAS 

 

2.1 Mestrado e Doutorado 

 

 

Linha Mídia e 

Cidadania 

Professor (a) Dia das aulas  Vagas 

Seminário de Pesquisa 

em Mídia e Cidadania I 

Obs: disciplina condensada, 

observar os dias das aulas 

Profs. Magno Medeiros 

e Marli dos Santos 

2 a 6 de março e de 9 a 

11 de março, das 8 às 

11h40 e das 14h às 

17h40 

03 

Estudos Avançados de 

Mídia e Cidadania I 

Profa. Ângela T de 

Moraes  

Terça-feira das 08h às 

11h40 
03 
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Linha Mídia e 

Cultura 

Professor (a) Dia das aulas  Vagas 

Estudos Avançados de 

Mídia e Cultura I 

Profs. Ricardo Pavan e 

Rosana M R Borges 

Quarta-feira das 14h às 

17h40 
03 

Seminário de Pesquisa 

Mídia e Cultura I 

Profs. Goiamérico F C 

dos Santos e Sueli Maria 

de Regino 

Quinta-feira das 14 às 

17h40 03 

 

 

3 – EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

3.1. Seminário de Pesquisa em Mídia e Cidadania I- Comunicação e direitos humanos. 

Mídia e cidadania. Direitos sociais, cidadania e midiatização. Cidadania cosmopolita: 

política, cultura e sociedade midiatizada. Mídia e teorias da violência: concepções 

sociológicas, psicológicas, antropológicas e filosóficas. Mídia e o mito da não-

violência: banalização e espetacularização da violência midiática. Processos midiáticos, 

violência simbólica e tecnorracionalista. Mudanças estruturais no jornalismo 

contemporâneo e seus impactos na credibilidade da informação. As fakenews no âmbito 

da desinformação na sociedade contemporânea. Acesso e veracidade da informação 

como aspectos essenciais à cidadania.  Tipologia da desinformação. Desafios da 

informação jornalística de qualidade contra as fakenews. As agências de fact-ckecking 

como agentes no combate à desinformação. Mecanismos e questionamentos sobre a 

checagem.  A literacia jornalística dentro do campo da mídia e educação e sua 

contribuição para a identificação das fakenews. 

3.2. Estudos Avançados de Mídia e Cidadania I - DEMOCRACIA, ESFERA PÚBLICA 

E COMUNICAÇÃO - Conceito, história e fundamentos da democracia. Cidadania e 

democracia. Consenso e dissenso na democracia. Esfera Pública e Comunicação: 

visibilidade, argumentação e polêmica. Internet e democracia. 

 

3.3. Estudos Avançados de Mídia e Cultura I - Processos comunicacionais e produção 

social de sentidos: a cultura como categoria mediadora das significações do mundo e da 

existência - Estudos específicos de atualização e intercâmbio científico na área de 

comunicação e cultura. Estabelecimento de conexões teóricas e metodológicas com 

outros campos do saber, visando o aprofundamento das temáticas relacionadas a essa 

linha de pesquisa. 

 

3.4. Seminário de Pesquisa Mídia e Cultura I- Introdução à escrita criativa. Imagem e 

imaginário poético. Elementos ficcionais e gêneros narrativos. 

 

4 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 



 
4.1. O processo seletivo consiste na Análise de Currículo e justificativa apresentada 

pelo candidato no ato da inscrição. 

4.2. O resultado final do processo seletivo será divulgado pelo Programa de Pós-

Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG na 

página https://ppgcom.fic.ufg.br/ em 13/02/2020 até às 17h. 

 

 

5 - DA MATRÍCULA  

 

5.1. As matrículas serão realizadas presencialmente nos dias 17/02/2020 e 18/02/2020, 

na Secretaria do Programa, Sala 22 da FIC, Campus Samambaia UFG, das 9 às 12 horas 

e das 13 às 15 horas. O candidato aprovado deverá entregar o Requerimento de 

Cadastro de Aluno Especial aprovado na seleção disponível em 

https://ppgcom.fic.ufg.br/up/76/o/Requerimento_de_matr%C3%ADcula_aluno_especial

_aprovado_mestrado_e_doutorado.pdf.  

 

 

6 – INÍCIO DAS AULAS  

 

6.1 O início das aulas da disciplina “Seminário de Pesquisa em Mídia e Cidadania I” 

está previsto para dia 02/03. As demais disciplinas iniciarão a partir do dia 16 de março.  

 

 

 

 

 

 

Goiânia, 16 de janeiro de 2020.  

 

 

 

 

 

 

____________________________________________  

Profa. Dra. Ana Rita Vidica Fernandes  

Vice-Coordenadora do PPGCOM/UFG  
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