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EDITAL DE SELEÇÃO 2020.1 

SELEÇÃO DE ALUNOS(AS) ESPECIAIS PARA O SEMESTRE- 2020.1 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, no 
uso de suas atribuições, e de acordo com as Normas Complementares para Cursos de Pós-
Graduação Sricto Sensu da UFBA, torna público o presente Edital em que se estabelecem as 
normas do Processo Seletivo para o ingresso como aluno(a) especial nos Cursos de Mestrado e de 
Doutorado em Comunicação e Cultura Contemporâneas, com início das aulas no primeiro 
semestre letivo do ano 2020. 

1. O(a) Aluno(a) Especial é o(a) estudante que, após aprovado(a) no processo seletivo 
específico, cursa a disciplina do Mestrado ou do Doutorado, com a obrigação de cumprir 
todas as atividades, sem, no entanto, receber título de Mestre(a) ou de Doutor(a). O(a) 
aluno(a) terá número de matrícula e histórico escolar com as suas notas, carga horária e 
creditação. Se o(a) aluno(a) tiver interesse em cursar regularmente o Mestrado ou o 
Doutorado posteriormente, caso aprovado(a) em seleção, poderá solicitar o 
aproveitamento desses créditos obtidos. 

2. O(a) candidato(a) estará impedido(a) de participar da seleção se já tiver realizado 
matrícula na UFBA em quatro disciplinas na categoria de Aluno(a) Especial, 
independente de ter concluido a disciplina. 

 
1 – INSCRIÇÕES: 

Período: 20 a 24/01/2020 

a) Exige-se título de graduação de curso realizado em instituição reconhecida pelo MEC. 

b) A inscrição será efetivada através do endereço eletrônico: SIGAA 
https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/home.jsf# . (Processos Seletivos � Processos 
Seletivos Strictu Sensu; 

 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Faculdade de Comunicação 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

E CULTURA CONTEMPORÂNEAS  
 

 

 
 
 

FACOM – FACULDADE DE COMUNICAÇÃO 
Rua Barão de Geremoabo, s/n – Ondina - CEP.: 40.170-290 

Tel: (71) 3283.6193  e-mail: pos-com@ufba.br 
www.poscom.ufba.br  

 

 

Todas as informações sobre o processo seletivo serão disponibilizadas por meio desse 
endereço eletrônico. Recomenda-se que o(a) candidato(a) evite realizar a inscrição no 
último dia, uma vez que o Póscom não se responsabilizará por eventuais falhas de 
sistema. 

c) O(a) candidato(a) poderá inscrever-se em até duas disciplinas por semestre. Caso já 
tenha realizado matrícula em 4 disciplinas como aluno especial, em qualquer 
colegiado da UFBA, em qualquer período, mesmo que não tenha concluido, não 
poderá cursar nenhuma outra disciplina.  

d) Qualquer irregularidade encontrada na documentação exigida no item 2 deste Edital 
impedirá a homologação da inscrição e o(a) candidato(a) será excluído do processo 
seletivo. A documentação para matrícula será requerida posteriormente, apenas para 
os(as) selecionados(as). 

e) As disciplinas com vagas ofertadas para alunos(as) especiais estão apresentadas no 
item 7 deste Edital. A quantidade de vagas disponíveis dependerá da quantidade de 
alunos regulares matriculados e a critério do(as) docentes da disciplina. 

 

2 - DOCUMENTAÇÃO exigida para a inscrição:  

2.1 - O preenchimento dos formulários digitais é de inteira responsabilidade do(a) 
candidato(a), bem como a inclusão dos arquivos dos documentos exigidos em formato 
pdf. Dados incompletos ou falta de documentos obrigatórios implicarão o 
indeferimento da inscrição, estando o(a) candidato(a) excluído(a) do processo de 
seleção. 

2.2 - Para inscrição no processo de seleção do Póscom, o(a) candidato(a) deverá digitalizar 
os documentos listados no item 2.1 deste Edital, em formato pdf, e inseri-los no sistema 
SIGAA https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/home.jsf# preenchendo o formulário de 
inscrição online presente nesse link, seguindo as orientações ali contidas. 

2.3 - O(a) candidato(a) deverá incluir em formato pdf os seguintes documentos no SIGAA, 
para realização de sua inscrição: 

a) Documento oficial de identificação com foto (no caso de candidato(a) estrangeiro(a), 
cédula de identidade expedida pela Polícia Federal ou passaporte com visto temporário de 
estudante na validade); 

b) CPF, para candidatos(as) brasileiros(as) (no caso de o documento de identificação já 
constar a informação do CPF, o(a) candidato(a) fica dispensado de apresentação do CPF); 
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c) Diploma de Graduação ou Atestado de Conclusão de Curso; 

d) Histórico da Graduação; 

e) Diploma do Mestrado ou Ata de Defesa ou Atestado de Conclusão do Mestrado para 
candidatos(as) ao Doutorado; 

f) Título Eleitoral; 

g) Guia de Recolhimento da União (GRU) referente à inscrição para Seleção 2020.1 e seu 
comprovante de pagamento. Não serão aceitos comprovantes de agendamento. O 
processo de geração da guia de recolhimento pode ser feito no seguinte endereço 
eletrônico: < https://supac.ufba.br/servicos-academicosboletos > (Serviços Acadêmicos – 
Gerar Nova GRU – Serviço: Inscrição para Seleção (Aluno Especial de Pós-Graduação – 
R$62,64) – Vide imagem abaixo). Pagar apenas uma taxa, independente do número de 
disciplinas pleiteadas. 

  

h) Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (Emitido pelo site do TSE – Tribunal 
Superior Eleitoral) http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-
eleitoral ; 

i) Documento de quitação com o serviço Militar, para candidatos do sexo masculino; 

j) Currículo da plataforma Lattes atualizado; 

k) Carta de intenções (No máximo duas cartas, uma para cada disciplina, esclarecendo os 
motivos pelos quais deseja cursar).  Nomear arquivo com “Código da Disciplina - Nome 
do(a) Candidato(a)”.  No cabeçalho da carta deve constar o código da disciplina, nome da 
disciplina e o nome do(a) professor(a). 

*Não serão aceitos atestados de “Provável Concluinte”. 

 

3 - DO PROCESSO SELETIVO: 

 

1. Este edital é autoexplicativo. A inscrição é de inteira responsabilidade do(a) candidato(a). 
Inscrições com pendência de documentos serão automaticamente excluídas do processo de 
seleção. 
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2. A ficha cadastral (final deste edital) deverá ser preenchida integralmente e devidamente 
assinada pelo(a) candidato(a) para entrega após o resultado, no momento da matrícula, caso seja 
aprovado(a) no processo seletivo; 

3. O número de vagas para Alunos Especiais nas disciplinas dependerá da matrícula dos alunos 
regulares, sendo disponibilizadas aproximadamente 5 vagas. O número de alunos(as) especiais 
aceitos(as) fica a critério do(a) professor(a) da disciplina, não sendo obrigatório o preenchimento 
das 5 vagas. 

4. A seleção será realizada pelo(a) docente responsável pela disciplina e este(a) terá total 
autonomia sobre os critérios utilizados.  

6. O processo de seleção consistirá da análise do currículo apresentado, da análise do histórico e 
da avaliação da carta. O(a) professor(a) poderá, a seu critério, acrescentar outro mecanismo de 
seleção a ser divulgado. O Programa não possui modelo padronizado de cartas a serem 
apresentadas. 

7. As aulas são ministradas na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, 
Campus de Ondina, e terão início a partir do dia 02 de março de 2020.  

8. Não será aceito comprovante de agendamento de pagamento da inscrição. 

 

4 – RESULTADO: 

Os resultados serão divulgados no site do Póscom (www.poscom.ufba.br) até o dia 03/02/2020. 

5- TAXAS: 

5.1 – Inscrição: A UFBA cobra uma TAXA DE INSCRIÇÃO de R$ 60,75 (sessenta reais e 
setenta e cinco centavos) para participar da seleção, independentemente do número de 
disciplinas. A GRU – Guia Recolhimento Único para pagamento da taxa de inscrição para 
seleção de aluno especial de pós-graduação pode ser gerada e impressa através do seguinte 
endereço eletrônico: Guia de Recolhimento da União (GRU) referente à inscrição para Seleção 
2020.1 e seu comprovante de pagamento. Não serão aceitos comprovantes de agendamento. O 
processo de geração da guia de recolhimento pode ser feito no seguinte endereço eletrônico: < 
https://supac.ufba.br/servicos-academicosboletos > (Serviços Acadêmicos – Gerar Nova GRU – 
Serviço: Inscrição para Seleção (Aluno Especial de Pós-Graduação – R$62,64) – Vide imagem 
abaixo). Pagar apenas uma taxa, independente do número de disciplinas pleiteadas. 
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5.2 – Matrícula: (Apenas para os(as) candidatos(as) que forem aprovados na Seleção): Apenas 
para os selecionados a aluno especial haverá uma TAXA DE MATRÍCULA no valor de 
R$187,78 (cento e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), que deverá ser paga após a 
divulgação do nome dos candidatos selecionados. A GRU – Guia Recolhimento Único para 
pagamento da taxa de matrícula para aluno especial do Mestrado pode ser gerada e impressa 
através do seguinte endereço eletrônico: https://supac.ufba.br/servicos-academicosboletos .  
(Serviços acadêmicos – (Serviços Acadêmicos – Gerar Nova GRU – Serviço: Matrículas Aluno 
Especial Mestrado (R$ 193,64) ou Doutorado (R$ 261,98) ) – Vide imagens abaixo). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 - MATRÍCULA: 

 
Data e Horário: 04 e 05 de fevereiro de 2020, das 08h30 às 12h30. 

Entregar os documentos abaixo na Secretaria do Póscom, na Faculdade de Comunicação da 
UFBA, último andar, Campus de Ondina: 
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DOCUMENTOS IMPRESSOS A SEREM ENTREGUES PARA EFETIVAÇÃO DA 
MATRÍCULA (04/02/2020 e 05/02/2020): 

Segue abaixo a lista da documentação exigida pela Coordenação de Atendimento e de Registros Estudantis – CARE 
da UFBA para efetivação da matrícula. Os documentos não precisam ser autenticados: 

� RG (1 Cópia); 

� CPF (1 Cópia); 

� Título de eleitor (1 Cópia) 

� Comprovante de quitação eleitoral; 

� Diploma da Graduação (frente e verso)  ou Atestado de Conclusão de Curso (1 cópia);  

� Histórico da Graduação para aluno especial do MESTRADO (1 Cópia); 

� Diploma do Mestrado ou Ata de Defesa ou Atestado de Conclusão do Mestrado para candidatos(as) ao Doutorado; 

� GRU e o Comprovante de pagamento da taxa de INSCRIÇÃO no processo seletivo; 

� GRU e o Comprovante de pagamento da taxa de MATRÍCULA; 

� Documento de quitação com o serviço militar, para brasileiros do sexo masculino (1 Cópia); 

� Ficha de cadastro (em anexo) e disponível no  https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno (Aluno Especial - 
Pós-Graduação) devidamente preenchida, datada e assinada. 

*Não serão aceitos atestados de “Provável Concluinte”. 

 
7 – DISCIPLINAS OFERTADAS: 

POSCOM000000003 - TE - TEMAS EM CULTURA DIGITAL: ESTUDOS DE PLATAFORMA, 
CAPITALISMO DE DADOS E PERFORMATIVIDADE ALGORÍTMICA  - 34h - 2cr 
Terça-feira, das 13:55 às 15:45 
PROF. ELIAS BITENCOURT 
 
COM543 - CIBERESPAÇO, COMUNICAÇÃO E CULTURA - 68h - 4cr 
Quinta-feira, das 13:55 às 17:35 
PROF.ª GRACIELA NATANSOHN 

COMA63- TEORIAS E METODOLOGIAS DE ANÁLISE DA RECEPÇ ÃO  - 68h - 4cr 
Tema: Subjetividade 
Segunda-feira, das 13:55 às 17:35 
PROFS. REGINA GLÓRIA NUNES ANDRADE, VALÉRIA VILAS-BOAS, THIAGO EMANOEL FERREIRA 
 
COMA62 - TEORIAS DA ANÁLISE DE PRODUTOS E LINGUAGEN S DA CULTURA MEDIÁTICA –  
68h - 4cr 
Tema: Estudos de Mediatização (da Mediação à Circulação) 
Terça-feira, das  13:55 às 17:35 
PROF. GIOVANDRO FERREIRA 
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8 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

POSCOM000000003 - TE - TEMAS EM CULTURA DIGITAL: ESTUDOS DE 
PLATAFORMA, CAPITALISMO DE DADOS E PERFORMATIVIDADE  
ALGORÍTMICA 
34h - 2cr 
Terça-feira, das 13:55 às 15:45 
PROF. ELIAS BITENCOURT 
Ementa: Aborda as transformações sociotecnicas amplas engendradas pelo modelo de produção, 
consumo e circulação informacional orientado à dataficação do cotidiano. Analisa criticamente o 
contexto do capitalismo de dados e o modelo tecnopolítico das plataformas digitais, bem como 
seus reflexos na reconfiguração das materialidades das mídias e das tecnologias da informação 
atuais. Discute sobre papel dos agenciamentos algorítmicos na modelagem das práticas 
comunicacionais direcionadas ao dado digital que compõem os fenômenos da comunicação 
contemporânea. 
Palavras-chave: plataformas digitais, capitalismo de dados, performatividade algorítmica, 
neomaterialismo 
 
COM543 - Ciberespaço, Comunicação e Cultura 
68h - 4cr 
Quinta-feira, das 13:55 às 17:35 
PROF.ª GRACIELA NATANSOHN 
 
Ementa: Feminismos decoloniais, ciência e tecnologia. O "giro decolonial" na comunicação 
digitalizada. Ciber-hack-trans-feminismos negros, lésbicos, afro-latinos. Racismo, 
heterocissexismo e tecnologia digital. Colonialidade da internet. Princípios feministas para 
internet.   
 
Objetivos: A disciplina apresenta e discute criticamente a teoria decolonial, realizando uma breve 
genealogia e percurso pelas/os principais autoras/es e conceitos a partir dxs quais os fenômenos 
comunicacionais podem ser analisados. Aborda as relações de gênero, raça, classe e suas 
derivações no contexto atual da datificação massiva. Analisa temas emergentes tais como a 
vigilância digital sobre os corpos racializados e generizados e a violência digital em perspectiva 
interseccional. Procura conceitualizar e avaliar alternativas críticas, descolonizadoras, 
antirracistas e feministas para las comunicações em rede.  
 
Metodologia: Estudos de casos, debate coletivo de textos (escritos e multimédia).  
 
Avaliação: Apresentação de artigo científico no final da disciplina. 
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COMA63- TEORIAS E METODOLOGIAS DE ANÁLISE DA RECEPÇ ÃO  
Tema: Subjetividade 
68h - 4cr 
Segunda-feira, das 13:55 às 17:35 
PROFS. REGINA GLÓRIA NUNES ANDRADE, VALÉRIA VILAS-BOAS, THIAGO 
EMANOEL FERREIRA 
 
Ementa: A disciplina aborda a questão do sujeito em sua relação com a comunicação e o mundo 
contemporâneo a partir de duas perspectivas: a dos afetos e a do imaginário. No primeiro módulo 
se centrará em uma compreensão da questão do sujeito que é definido numa trama ampla de 
relações sociais, culturais e históricas implicado em disputas por sentidos morais, estéticos, éticos 
e afetivos. Dará ênfase especial à compreensão da subjetividade como lugar de apropriação de 
questões sociais e culturais por um sujeito cujo pessoal é construído também a partir de relações 
de poder. No segundo módulo, se deterá nos estudos sobre a imagem e sua inserção nos estudos 
da cultura, a razão sensível da imagem na vida social a multiplicidade das imagens e os registros 
de memória social. Abordará a questão da imagem como vetor de comunhão entre a pessoa 
(sujeito participante) e o social (disposições da cultura) a partir de registros pré-determinados 
(arquivos, museus, centro de dados…) e a crítica da sociedade do espetáculo, a mídia, política e 
religião analisadas sob o ponto de vista da pregnância da imagem. Mitos, inconsciente e mundo 
imagético.  
 
COMA62 - Teorias da Análise de Produtos e Linguagens da Cultura Mediática 
Tema: Estudos de Mediatização (da Mediação à Circulação) 
68h - 4cr 
Terça-feira, das  13:55 às 17:35 
PROF. GIOVANDRO FERREIRA 
 
Ementa: A compreensão dos processos de mediatização a partir de diferentes abordagens 
teóricas. Da mediação à mediatização. Pensar a mediatização pelo viés da problemática da 
circulação.  Mediatização, circulação e a construção do acontecimento. Os processos de 
mediatização e as mudanças em produtos e linguagens mediáticos. As implicações da 
mediatização nas lógicas institucionais. As implicações da mediatização na construção do eu 
(self). Processos de mediatização e teoria social. 
 
Bibliografia de base: 
 
CASTRO, Paulo César (org.). A circulação discursiva – entre produção e reconhecimento, 
Maceió,  EDUFAL – Editora da Universidade Federal de Alagoas, 2017. 
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CASTRO, Paulo César (org.). Circulação discursiva e transformação da sociedade, Maceió, 
EDUEPB - Editora da Universidade Estadual da Paraíba, 2018. 
http://www.ciseco.org.br/index.php/noticias/373-livro-circulacao-discursiva-e-transformacao-da-
sociedade 
COULDRY, N. Media, Society, World – Social Theory and digital media practice. Cambridge, 
Polity Press, 2012. 
COULDRY, N. Actor network theory and media: do they connect and on what terms?, in A. 
Hepp et al. (eds) Cultures of Connectivity, 2004. 
COULDRY, Nick. Mediatization or mediation? Alternative understandings of the emergent space 
of digital storytelling. New media & society, 10 (3), p. 373-391, 2008. 
 ______. A Mídia tem futuro?. Matrizes, v. 4, n. 1, São Paulo, 2010. 
COULDRY, Nick & HEPP, Andreas. The mediated construction of reality. John Wiley & Sons, 
2016. 
DEACON, D. and STANYER, J.. Mediatization: key concept or conceptual bandwagon?, in 
Media, Culture and Society, n° 36 (7) pp. 1032-1044, 2014.   
FAUSTO NETO, Antônio e VALDETTARO, Sandra. Mediatización, sociedade y sentido – 
dialogos entre Brasil y Argentina, Universidade Nacional de Rosario, 2010. 
FAUSTO NETO, Antonio; MOUCHON, Jean; VÉRON, Eliseo (Org.). Transformações da 
midiatização presidencial: corpos, relatos, negociações, resistências. São Caetano do Sul: 
Difusão, 2012. 
FERREIRA, Giovandro Marcus. Estudos de Comunicação: as semioses da mediatização. Anais I 
International Congress in Culture, Covilhã (Portugal), 2015. 
FERREIRA, Giovandro; SAMPAIO, Adriano de Oliveira e FAUSTO NETO, Antonio (orgs.). 
Mídia, discurso e sentido. Salvador: Edufba, 2012. 
FERREIRA, Jairo et al. Entre o que se diz e o que se pensa: onde está a midiatização? Santa 
Maria, FACOS-UFSM, 2018. 
HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. São Paulo, Companhia da Letras, 2018. 
HEPP, Andreas. Cultures of mediatization, Polity Press, Cambridge, 2013. 
HEPP, Andreas, HJARVARD, Stig e LUNDBY, Knut. Mediatization: theorizing the interplay 
between media, culture and society, in Media, Culture & Society, n° 2, vol. 37, 2015. 
 HEPP, Andreas. 2014. As configurações comunicativas de mundos midiatizados: pesquisa da 
midiatização na era da 'mediação de tudo. MATRIZes. 2014, Vol. 8. N. 1, pp. 45-64. 
HJARVARD, Stig. A midiatização da cultura e da sociedade, Editora Unisinos, São Leopoldo, 
2013. 
_______________.Midiatização: teorizando a mídia como agente de mudança social e cultural 
Mediatization: Theorising the Media as Agents of Social and Cultural Change. MATRIZes, 5(2), 
53-92. 2012. 
JANOTTI JUNIOR, Jeder; MATTOS, Maria Ângela; JACKS, Nilda. Mediação & midiatização. 
Salvador: EDUFBA, 2012. 
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