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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
Coordenação do Programa de Pós Graduação em Comunicação - PPGCOM / FCA - UFMT

  

EDITAL Nº 02/FCA - PPG EM COMUNICAÇÃO/2022

Processo nº 23108.045623/2022-22

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DOCENTE NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

 

O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO da Universidade Federal de Mato Grosso, vinculado à Faculdade de Comunicação e Artes (FCA),
por meio da Comissão de Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento, nomeada pela Portaria PPGCOM-FCA Nº 1, DE 5 DE ABRIL DE 2022, e
considerando decisão do Colegiado do PPGCOM, de 27 de maio de 2022, torna público o presente EDITAL DE CREDENCIAMENTO DOCENTE, para a
seleção de docentes permanentes, nos termos que se seguem. 
 
1. DO OBJETO E DO PÚBLICO-ALVO
1.1. O presente edital destina-se à seleção de docente para compor o Núcleo Permanente de Docentes do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. 
 
1.2. Constituem-se como público deste edital Docentes com Doutorado da Universidade Federal de Mato Grosso ou de outras Instituições de Ensino Superior (IES)
nacionais e/ou internacionais, integrantes de grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e com produção intelectual compatível com os requisitos mínimos deste edital.  
 
2. DAS VAGAS
2.1. Serão disponibilizadas três (03) vagas para Docente Permanente, que atuará nas seguintes linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação da UFMT: 

 
Linha de Pesquisa 1 – Política e Cidadania
Pesquisa processos e práticas comunicacionais que reverberam em sujeites e nas instituições sociais. Estuda as implicações políticas e socioculturais dos
processos comunicativos a partir de uma perspectiva cidadã, enquadrando a comunicação como espaço de mediações e de relações simbólicas. Contempla
investigações sobre os fenômenos derivados da intersecção entre os campos político e midiático em contexto democrático; os processos comunicativos
enquanto práxis político-pedagógica; as desigualdades de gênero e as disputas de poder no campo comunicacional em diferentes contextos, particularmente o
regional.
Linha de Pesquisa 2 - Estéticas e Narrativas 
Dedica-se à investigação de objetos, práticas e dispositivos midiáticos em suas diversas manifestações. A linha contempla estudos da materialidade visual,
sonora, verbal e audiovisual de produções midiáticas, a partir de seus aspectos estéticos, narrativos e discursivos. Congrega investigações sobre sistemas
midiáticos, técnicas, instituições e arranjos socioculturais, destacando suas relações de poder. Estuda usos e práticas midiáticas que revelem questões de
representatividade e identidade, com ênfase nos contextos local e regional em diálogos multiculturais e transnacionais.

 
2.2. Uma das vagas será destinada à candidatura de docentes que se autorreconhecem como Negras/ Negros/ Negres ou pertencentes a Etnia Indígena.
 
2.3. Este edital prevê, ainda, a formação de cadastro de reserva para docentes classificades, que poderão ser chamades ao longo da vigência do edital, para atuarem
como docentes permanentes e/ou colaboradores, em uma das linhas de pesquisa (Política e Cidadania; Estéticas e Narrativas), de acordo com a demanda apresentada
e definida pelo PPGCOM.
 
3. DAS ATRIBUIÇÕES DOCENTES 
3.1. São atribuições dos/as Docentes Permanentes: 

I. Ministrar pelo menos uma disciplina a cada ano letivo;
II. Coordenar pelo menos um projeto de pesquisa com aderência à área de concentração do PPGCOM e a uma de suas Linhas de Pesquisa (Política e Cidadania
e Estéticas e Narrativas), registrado em plataforma institucional (vinculada a instituições de ensino, pesquisa e fomento); 
III.   Orientar discentes do curso de mestrado do PPGCOM; 
IV. Atuar em consonância com a linha de pesquisa na qual está credenciade;
V.   Comprometer-se a participar de, pelo menos, 1 (um) evento de relevância nacional ou internacional por ano, bem como a publicar ao menos 1 (um) produto
científico por ano de permanência no PPGCOM, sendo pelo menos 50% dessas produções artigos científicos publicados em periódicos classificados em estratos
superiores;
VI.  Participar das atividades e reuniões do PPGCOM; 
VII.Integrar ao menos um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq; 
VIII. Assumir, eventualmente, cargos administrativos (Coordenação, Vice-Coordenação, Colegiado) e comissões de trabalho dentro do PPGCOM; 
IX.  Informar regularmente à Secretaria do PPGCOM informações atualizadas sobre sua atuação, tais como publicações, emissão de pareceres, parcerias e
convênios, projetos de pesquisa e outras atividades relevantes; 
X.   Manter o Currículo Lattes atualizado.  
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XI.  Atender todos os critérios exigidos pelas normas de credenciamento e recredenciamento do PPGCOM.
 
4. DOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE PARA O CREDENCIAMENTO 

4.1. As condições mínimas para se integrar o Núcleo Docente Permanente do PPGCOM são as seguintes: 

I.   Apresentar título de Doutorado; 
II.  Apresentar Currículo Lattes atualizado; 
III. Apresentar produção intelectual de pelo menos 3 (três) produções qualificadas, enquadráveis nos temas das Linhas de Pesquisa e realizadas no quadriênio
anterior ao pedido de Credenciamento. Entende-se por produção qualificada a publicação de artigos em periódicos avaliados pelo Qualis Capes (nos estratos
superiores), livros e/ou capítulos de livros na área ou áreas afins. Para professores permanentes, ao menos 2 (duas) dessas produções devem ser publicadas em
revistas científicas.
IV.  Apresentar Projeto de Pesquisa com aderência à área de concentração do PPGCOM; 
V.   Apresentar comprovação de pelo menos 3 (três) orientações (em andamento ou finalizadas) de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de graduação,
especialização, mestrado, doutorado ou iniciação científica; 
VI.  Apresentar comprovação de apresentação regular de trabalhos em eventos científicos nacionais relevantes da área, promovidos por Entidades Científicas
consolidadas, tais como Compós, Intercom, Socine, Compolítica, SBPJor, Alcar, ABCiber, entre outras. Deve ser comprovada participação com apresentação
de trabalhos em pelo menos 2 (duas) edições de um desses encontros no quadriênio anterior ao pedido de Credenciamento;
VII.  Estar vinculado e/ou liderar Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq;
VIII. Apresentar documento comprobatório de vínculo institucional (declaração, portaria e/ou ficha funcional).

 
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. Postulantes ao processo de CREDENCIAMENTO deverão encaminhar os documentos e respectivas comprovações por meio do Sistema Eletrônico de
Informações da UFMT (http://sei.ufmt.br) em processo único, endereçado ao PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO, dentro do prazo
estipulado neste edital, para realização da inscrição. O tipo de processo a ser escolhido, para o peticionamento no Sei, é: CREDENCIAMENTO DE DOCENTES
PÓS-GRADUAÇÃO.
 
5.2. Candidates externes à Universidade Federal de Mato Grosso, para terem acesso ao Sistema Eletrônico de Informações (http://sei.ufmt.br), precisam realizar
cadastro como “Usuário Externo” previamente. Para dar celeridade à liberação do acesso, após o cadastramento, deve ser encaminhado e-mail à Secretaria do
PPGCOM com nome completo, e-mail e CPF, pelo endereço ppgcomufmt@gmail.com, com o assunto: DADOS PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO NO SEI. 
 
5.3. Cada candidate deverá enviar a documentação correspondente em arquivos separados, formato pdf, e em processo único, conforme segue: 

a)   Ficha de Inscrição devidamente preenchida (ANEXO I);
b)   Projeto de Pesquisa de acordo com estrutura sugerida (ANEXO II) e cadastrado no Curriculum Lattes;
c)   Curriculum Lattes atualizado, com comprovação das produções científicas qualificáveis realizadas entre junho de 2018 e junho de 2022 (publicações,
orientações e apresentações de trabalho);
d)   Diploma de doutorado (cópia) e/ou documento comprobatório da maior titulação;
e)   Ficha de Avaliação devidamente preenchida (ANEXO III);
f)   Comprovante de atuação como líder ou integrante em Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq;
g)   Comprovante de coordenação e/ou participação em outros Grupos, Projetos de Pesquisa, Extensão e/ou de Cooperação Científica e Social (se houver);
h)   Comprovante de captação de recursos junto à instituição e às agências de fomento (se houver).
5.4.  Não serão aceitas inscrições encaminhadas fora do prazo previsto no edital. 
5.5.  Não haverá custos para a inscrição no certame. 
 

6. DA AVALIAÇÃO
6.1. A condução e avaliação das propostas submetidas cabe, exclusivamente, à Comissão de Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento do
PPGCOM, nomeada pela PORTARIA COLEGIADO PPGCOM-FCA Nº 1, DE 5 DE ABRIL DE 2022.
 
6.2. Na avaliação da documentação apresentada por candidates no ato da inscrição, a Comissão considerará o atendimento aos requisitos para credenciamento
previstos neste edital e a pontuação obtida na Ficha de Avaliação (ANEXO III).  
 
6.3. A Ficha de Avaliação (ANEXO III) deve ser CO-PREENCHIDA por cada candidate e pela Comissão de Avaliação, de acordo com as indicações presentes na
própria ficha. O preenchimento da ficha, nos campos de sua responsabilidade, por parte de candidate, é obrigatória, sob pena de não avaliação na seleção.  
 
6.4. Em função da pandemia de COVID-19, será acrescida pontuação equivalente a uma publicação B2 a candidates que comprovarem as seguintes situações
durante o ano de 2020 e 2021: mães pesquisadoras de crianças e adolescentes (com ou sem deficiência) em idade escolar ou abaixo, pessoas com diagnóstico de
COVID-19 e/ou com casos de morte por COVID-19 de parentes de primeiro ou segundo graus. Serão aceitas como comprovações, respectivamente: certidões de
nascimento des filhes, atestados médicos que comprovem condição ou contaminação de candidate pelo novo coronavírus e certidão de óbito de familiares.
 
6.4.1. Quando a licença-maternidade, licença-parturiente ou equivalente houver ocorrido no período estipulado para comprovação de produção para fins de
credenciamento, o/ a/ e docente terá direito de substituir a pontuação equivalente à publicação B2 pelo acréscimo de 12 meses ao lapso temporal exigido (junho de
2018 a junho de 2022), como forma de compensar os impactos da licença sobre a sua produção intelectual. A comprovação se dará por meio de apresentação de
certidão de nascimento.
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6.5 A autodeclaração étnico-racial, obrigatória para a opção pela reserva de vaga, deverá ser feita no ato da inscrição, conforme formulários específicos disponíveis
no ANEXO IV e no ANEXO V. Em caso de aprovação neste edital de credenciamento, pelo menos uma das candidaturas que apresentem opção pela reserva de
vaga, deverá ser aprovada dentre as três vagas disponíveis. Em caso de ausência de docente que opte pela reserva de vaga e que atenda aos requisitos deste edital, as
vagas serão direcionadas a pessoas aprovadas no âmbito da ampla concorrência.
 
6.5.1. Em complemento à autodeclaração étnico-racial, poderá ser solicitado o procedimento de heteroidentificação com Comissão composta por 3 (três) membros
da comunidade acadêmica, designados pelo PPGCOM para tal fim. O procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração será realizado
obrigatoriamente com a presença do candidato, que deverá comparecer pessoalmente para a confirmação da condição racial declarada, não podendo se fazer
representar por procuração, correspondência ou qualquer meio digital.
 
6.5.2. Caso seja comprovada fraude, prestação de informação falsa ou apresentação de documentação inidônea, apurada em qualquer tempo, ainda que
posteriormente ao credenciamento, em procedimento que assegure o contraditório e ampla defesa, inclusive em situações cujas autodeclarações não forem
confirmadas em procedimento de heteroidentificação, independentemente da alegação de boa-fé, a pessoa envolvida será eliminada do processo de credenciamento e
perderá, consequentemente, o direito à vaga conquistada e a quaisquer direitos dela decorrentes, independentemente das ações legais cabíveis.
 
6.6. Em caso de empate entre candidaturas, serão utilizados os seguintes critérios: 1) Haverá prioridade de candidatura de docente que resida na Região
Metropolitana de Cuiabá; 2) Será privilegiada a candidatura de pesquisador/ pesquisadora/ pesquisadore sem vínculo com outro Programa de Pós-Graduação.
 
6.7. Ao término da avaliação, a Comissão emitirá parecer recomendando, ou não, o credenciamento de docente e encaminhará ao pleno do Colegiado do PPGCOM. 
 
6.8. Cabe ao Colegiado do PPGCOM a análise final dos pareceres da Comissão e sua respectiva homologação.  
 
6.9. O vínculo de docente com aprovação neste edital terá início após a homologação do resultado final pelo Colegiado.
 
7. DOS RESULTADOS
7.1. Os resultados de cada etapa do processo serão divulgados na página do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (www.ufmt.br/ppgcom), no menu Editais,
submenu Credenciamento e Recredenciamento de Pesquisadores, de acordo com o calendário expresso no item 8 deste edital.  
 
8. DO CALENDÁRIO

ETAPAS DO PROCESSO DATAS  

Divulgação do Edital  1 de junho de 2022

Período de inscrições 13 a 20 de junho de 2022  

Divulgação preliminar das inscrições homologadas 21 de junho de 2022

Recurso contra a homologação das inscrições 22 de junho de 2022

Divulgação do resultado dos recursos contra a homologação e publicação da lista
definitiva de inscritos  23 de junho de 2022

Divulgação de resultado preliminar 30 de junho de 2022

Recurso contra resultado preliminar 1 de julho de 2022

Resultado dos recursos contra resultado preliminar  4 de julho de 2022

Divulgação do Resultado Final  4 de julho de 2022

Prazo limite para Homologação do Resultado Final  15 de julho de 2022

 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 Este edital terá vigência de um (01) ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante deliberação do Colegiado do Programa e no
interesse do PPGCOM.  
 
9.2 O credenciamento de pesquisadorus externes à Universidade Federal de Mato Grosso não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem
responsabilidades formais por parte da instituição para com docentes credenciades. 
 
9.3 Não está prevista remuneração adicional de nenhuma natureza para docentes credenciados no Programa.
 
9.4 As atividades de orientação estão previstas para o primeiro semestre de 2023, sem prejuízo do desempenho de outras atividades, ainda em 2022, a partir da
homologação do resultado pelo Colegiado.
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9.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento e, em caso de necessidade, pelo Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMT. 
 
 

 

PROF. DR. BRUNO BERNARDO DE ARAÚJO 

COORDENADOR DO PPGCOM-FCA/UFMT

PORTARIA SGP - UFMT Nº 2953, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

 [Documento Assinado Eletronicamente]
 
 

 
ANEXOS DO EDITAL Nº 02/FCA - PPG EM COMUNICAÇÃO/2022

 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Título do Projeto de Pesquisa
(preenchimento obrigatório)

 

Grupo de Pesquisa 
(nome e link da página no CNPq

 

 
DADOS PESSOAIS 

Nome completo  

Data de
Nascimento ___/___/_____ Cidade/Estado/País:

RG:  Emissor: Data: 

CPF:  

Título de eleitor  Zona:      Seção:

Telefone principal  

E-mail principal  

 
ENDEREÇO 

Logradouro  

Complemento  

Bairro  

Cidade/Estado/País  

Código Postal      

 
 FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Última
Titulação (Curso/Instituição)  

 Ano de Conclusão  

 

Graduação (Curso/Instituição)  

Ano de Conclusão  

(   ) Licenciatura                 (   ) Bacharelado                (   ) Licenciatura/Bacharelado
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Outra Graduação (Curso/Inst.)  

Ano de Conclusão  

(   ) Licenciatura                 (   ) Bacharelado                (   ) Licenciatura/Bacharelado

 

Outra Pós-Graduação
(Curso/Inst.)  

Ano de Conclusão  

 

Opção de vaga  

  (   ) Ampla Concorrência              (   ) Reserva de Vaga         

 
Atesto e dou fé de que as informações prestadas acima são verdadeiras.
DATA: ____/_____/_______.

Assinatura do/a
candidato/a:
 

 
 

 
 
 

ANEXO II -  ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA
 
 

CAPA
Coordenadore do projeto 
Título do projeto
Período de realização: mm/aaaa de início a mm/aaaa de encerramento)
Grupo de pesquisa  
 
ESTRUTURA INTERNA
Contextualização e perguntas de pesquisa 
Objetivos da pesquisa 
Metodologia
Aderência à Linha de Pesquisa e impacto científico (incluir metas de produção intelectual)
Impacto sociocultural e/ou político da proposta em âmbito nacional e/ou regional
Descrição das possibilidades de articulação com a graduação (se for o caso)
Colaborações e parcerias (quando houver, descrever parcerias já estabelecidas ou a efetuar com outros grupos/projetos de pesquisa, instituições
nacionais/internacionais)
Cronograma
Descrição dos membros da equipe (inserir nome, função e CPF, quando for o caso)
Referências bibliográficas 
 
Formatação sugerida
Arial, tamanho 12, justificado, espaçamento 1,5. 
Bibliografia conforme ABNT.
 
 
 

ANEXO III -  FICHA DE AVALIAÇÃO 

(Excetuando-se o Item “Projeto de Pesquisa”, os demais itens da Ficha de Avaliação devem ser copreenchidos por quem se candidata, em acordo com as
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informações declaradas no Lattes)
 

 

Nome Completo  

Link do Currículo Lattes  

 
ITENS DE AVALIAÇÃO

ITENS PESO

1. Projeto de Pesquisa 40

2. Produção Bibliográfica 40

3. Orientações Concluídas 20

 
ITEM 1. PROJETO DE PESQUISA (PESO 40)
(preenchimento exclusivo pela Comissão de Avaliação)

Critérios Nota parcial

Adequação à Linha de Pesquisa (30 pontos)  

Clareza na apresentação dos objetivos/problema de pesquisa (20 pontos)  

Consistência teórico-metodológica da proposta (20 pontos)  

Exposição do impacto científico e sociocultural da proposta (20 pontos)  

Exequibilidade da proposta no tempo previsto (10 pontos)  

SUBTOTAL 1  

 
ITEM 2. PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA (PESO 40)
(Item de preenchimento obrigatório por quem se candidata)

Artigos em periódicos  Pontos Quant. Pontos Válidos

 A1 100   

 A2 85   

 B1 75   

 B2 70   

 B3 60   

 B4 50   

 SUBTOTAL CANDIDATE  

 SUBTOTAL COMISSÃO  

Livros/Capítulos    

Obra autoral/integral Pontos Quant. Pontos Válidos

L1 100   

L2 85   

L3 70   

S/L* 50   

Organização de Livro Pontos Quant. Pontos Válidos
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L1 50   

L2 40   

L3 35   

S/L* 25   

Capítulo de Livro Pontos Quant. Pontos Válidos

L1 50   

L2 40   

L3 35   

S/L 25   

 SUBTOTAL CANDIDATE  

 SUBTOTAL COMISSÃO  

 TOTAL CANDIDATE  

 TOTAL COMISSÃO  

* Livros com potencial de atingir os estratos de L1 a L3. 
* Será acrescida pontuação extra nos casos especificados no subitem 6.4 deste edital.
 
ITEM 3. ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS (PESO 20)
(Item de preenchimento obrigatório por quem se candidata)
 

Tipo de orientação Pontos Quant. Pontos Válidos

 TESE 100   

 DISSERTAÇÃO 50   

 TCC (GRADUAÇÃO) 30   

 TCC (PÓS LATO SENSU) 20   

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 20   

 SUBTOTAL CANDIDATO  

 SUBTOTAL COMISSÃO  

 TOTAL CANDIDATO/A  

 TOTAL COMISSÃO  

 
OBSERVAÇÕES DE CANDIDATE (se houver)
 

 
 
 
 

 

 
Assinatura de
Candidate

 
 
 

 
DATA: ____/____/________
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ANEXO IV - AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL

 
 
Eu, __________________________________________________, candidata/ candidato/ candidate no processo de credenciamento junto ao Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso, com nº de identidade _______________________, CPF ________________________,
declaro para fim específico de credenciamento como docente permanente do PPGCOM que sou NEGRO/ NEGRA/ NEGRE.
Declaro ainda que os seguintes motivos justificam minha autodeclaração étnico-racial:
Estou ciente de que prestar informações falsas relativas às exigências estabelecidas quanto à autodeclaração implica perda do direito à vaga como docente
permanente.
 
Local e data:
__________________, _____ de _________________ de 2022.
 
______________________________________________
Assinatura conforme Documento de Identidade
 
 
 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE AUTORRECONHECIMENTO INDÍGENA

Eu, ___________________________________________________________, candidata/ candidato/ candidate no processo de credenciamento junto ao Programa de
Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso, com nº de identidade _________________________, CPF
________________________, natural de ________________________________________________________, estado ______, nascido em ___ de
___________________ de 19____, filha/ filho/ filhe de _____________________________________________________ e
_____________________________________________, me autorreconheço como indígena da etnia __________________________________________.
Estou ciente de que prestar informações falsas relativas às exigências estabelecidas quanto à autodeclaração implica perda do direito à vaga como docente
permanente.
Local e data:
__________________, _____ de _________________ de 2022.
 
______________________________________________
Assinatura conforme Documento de Identidade

Documento assinado eletronicamente por BRUNO BERNARDO DE ARAUJO, Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Comunicação -
PPGCOM/FCA - UFMT, em 01/06/2022, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4775231 e o código CRC C068E2B2.
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