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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS(AS) ESPECIAIS  

 SEMESTRE 2022.1 

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 2022. 

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

2. O(a) candidato(a) estará impedido(a) de matricular-se se já tiver realizado matrícula na 
UFBA em quatro disciplinas na categoria de Aluno(a) Especial, independente de ter 
concluído a disciplina. Mesmo aprovado, a matrícula não é realizada se for identificado, no 
sistema, que o(a) candidato(a) já foi matriculado quatro vezes em disciplinas como 
Aluno(a) Especial. 

 
1 – INSCRIÇÕES: 

Período: 21 a 28/01/2022 

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

b) A inscrição será realizada exclusivamente através do e-mail 
selecaoposcom@gmail.com .  

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

e) Os documentos para matrícula (comprovante de pagamento da taxa de matrícula e ficha 
de matrícula) deverão ser enviados pelos(as) selecionados(as), após publicação do 
resultado, até o dia 07/02/2022, para o mesmo e-mail de realização da inscrição. 

f) 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  
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regulares matriculados e a critério dos(as) docentes da disciplina, sendo em torno de 5 vagas 
por disciplina. 

 

2- DOCUMENTAÇÃO exigida para a inscrição: 
 

2.1 - O preenchimento dos formulários é de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), bem 
como o envio dos arquivos dos documentos exigidos, em formato PDF. Dados 
incompletos ou falta de documentos obrigatórios implicarão  no  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 enviar os 
documentos listados no item 2.3 deste Edital, digitalizados em formato PDF, para o e-
mail selecaoposcom@gmail.com . 
 

2.3 - O(a) candidato(a) deverá enviar, em formato PDF, os seguintes documentos para a 
realização de sua inscrição: 

a) Ficha de Cadastro preenchida e assinada (Disponível no link 
http://www.poscom.ufba.br/alunosas-especiais/  ) 

b) 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, ou RNE); 

c) CPF, para candidatos(as) brasileiros(as); 

d) Diploma de Graduação ou Atestado de Conclusão de Curso (Não é aceito atestado de provável 
concluinte); 

e) Histórico da Graduação; 

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

g) Título Eleitoral; 

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

i) Guia de Recolhimento da União (GRU) referente à inscrição para Seleção 2022.1 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). Ou 
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https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf  (Gerar Nova GRU – Serviço: 
Inscrição para Seleção (Aluno Especial de Pós-Graduação) – (Atenção: Clicar conforme a 
figura) – Não clicar no primeiro quadro, e sim no último quadro da página no site).  

 

Pagar apenas uma taxa, mesmo que se inscreva em duas disciplinas. A Portaria nº 130, de 
09/10/2019 isenta os docentes e técnico-administrativos da UFBA do pagamento das taxas 
acadêmicas relativas à inscrição em processos seletivos (cursos de de graduação e de pós-
graduação, lato e stricto sensu), desde que vinculados a programas de interesse da Unidade ou 
Órgão. Nesse caso, deve ser apresentada declaração do Chefe do Departamento ou Diretor(a) 
da Unidade ou Órgão, atestando o interesse institucional e a importância do curso para a 
atividade exercida pelo(a) servidor(a). Isentar do pagamento da taxa de inscrição os candidatos 
ao processo seletivo para ingresso em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, que 
comprove vulnerabilidade socioeconômica, a saber: I - Renda familiar per capita igual ou 
inferior a um salário mínimo e meio; II - Ter cursado o ensino médio completo em escola da 
rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada  A condição mencionada no 
inciso I deverá ser comprovada através da apresentação de documentação comprobatória de 
inscrição do/a inscrição do candidato/a no CadÚnico conforme decreto Nº 6.135 de 26 de 
junho de 2007 ou Cadastro Geral ativo na Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência 
Estudantil (PROAE). A condição mencionada no inciso II deverá ser comprovada através da 
apresentação do histórico escolar ou documento correlato, respeitando a legislação vigente; 

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

k) Currículo da Plataforma Lattes atualizado; 

l) Carta de intenções (Uma para cada disciplina, esclarecendo os motivos pelos quais deseja 
cursá-la). Nomear arquivo como “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 há modelo / padrão para a carta. 

*Não serão aceitos atestados de “Provável Concluinte”. 
 

3 - DO PROCESSO SELETIVO: 

3.1. A inscrição é de inteira responsabilidade do(a) candidato(a). Inscrições com pendência 
de documentos serão excluídas do processo de  seleção; 

3.2. A Ficha de Matrícula ( http://www.poscom.ufba.br/alunosas-especiais/ ) deverá ser 
preenchida integralmente e devidamente assinada pelo(a) candidato(a) para envio após o 
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resultado, junto ao comprovante de pagamento da taxa de matrícula, até o dia 07/02/2022, 
caso seja aprovado(a) no processo seletivo; 

3.3. 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 vagas. 

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

3.5. O processo de seleção consistirá na análise do currículo apresentado, na análise do 
histórico e na 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. 

3.6. As aulas terão início a partir do dia 07 de março de 2022 e ocorrerão de forma remota, 
híbrida ou presencial, a depender da disciplina.  

3.7. Não serão aceitos comprovantes de agendamento de pagamento das taxas. 
 
 

4 – RESULTADO: 

Os resultados serão divulgados no site do Póscom (www.poscom.ufba.br) até o dia 07/02/2022. 

 

5 – 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$193,64 (Mestrado) e R$ 261,98 (Doutorado), que deverá ser paga após a divulgação do nome dos 
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 – Gerar Nova GRU – Serviço: 
Matrículas Aluno Especial Mestrado ou Doutorado). Clicar conforme figura abaixo. (Atenção: Clicar 
conforme a figura – Não clicar no primeiro quadro, e sim no último quadro da página no site). 
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DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 
(Candidatos(as) aprovados(as) deverão enviar para o e-mail selecaoposcom@gmail.com  até 
10/02/2022): 

□ Ficha de Matrícula  disponível em http://www.poscom.ufba.br/alunosas-especiais/  devidamente preenchida, datada e 
assinada. 

□ Comprovante de pagamento da taxa de matrícula. 

 
 

6 – DISCIPLINAS OFERTADAS (Ver ementas em http://www.poscom.ufba.br/oferta-de-disciplinas-2/) 
 

 

COM524 - TEMAS EM COMUNICAÇÃO E CULTURA CONTEMPORÂNEAS 
TEMA: COLONIALIDADE DE DADOS E APROPRIAÇÃO DE TECNOLOGIAS: ENFOQUES 
FEMINISTAS DECOLONIAIS. 
Graciela Natansohn, Susana Morales e Sérgio Ferreira 
Modalidade: híbrida (online e presencial) 
Terças-feiras de 13h55 às 17h30 
68h – 4 créditos 
Será ministrada de forma híbrida = Remota + Presencial 
(O formato da aula dependerá das condições sanitárias e recomendações dos órgãos de controle da 
saúde no início do semestre) 
 
 
COMA61 - METODOLOGIA DE ANÁLISE PRODUTOS E LINGUAGENS 
TEMA: FORMATOS MEDIÁTICOS / GÊNEROS JORNALÍSTICOS 
Profª Lia Seixas 
Terças-feiras: Das 14h30 às 19h30 
68 horas – 4 créditos 
Será ministrada de forma híbrida = Remota + Presencial 
(O formato da aula dependerá das condições sanitárias e recomendações dos órgãos de controle da 
saúde no início do semestre) 
 
 
POSCOM000000012 - TÓPICOS EM IMAGEM E SOM. 
TEMA: ICONOLOGIA E EXPERIÊNCIA 
Prof. Jorge Cardoso Filho 
Segundas-feiras: 14h às 18h 
34 horas - 02 créditos 
Será ministrada de forma Presencial 
(O formato da aula dependerá das condições sanitárias e recomendações dos órgãos de controle da 
saúde no início do semestre) 
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POSCOM000000013 - SEMINÁRIOS DE ATUALIZAÇÃO NOS ESTUDOS DE JORNALISMO 
DIGITAL 
Profªs Suzana Barbosa e Lívia Vieira 
Quintas-feiras: Das 14h às 18h  
68 horas – 4 créditos 
Será ministrada de forma híbrida = Remota + Presencial 
(O formato da aula dependerá das condições sanitárias e recomendações dos órgãos de controle da 
saúde no início do semestre) 
 
POSCOM000000014 - CINEMA DE MULHERES EM LUTA: UM OLHAR SOBRE OS 
CINEMAS AFRICANOS E LATINO-AMERICANOS DA DÉCADA DE 70 
Profs. Guilherme Maia / Nina Tedesco (UFF/Pósdoc) / Morgana Gama (Pósdoc) / Jusciele Oliveira 
(Pesquisadora do LAF) 
Será ministrada de forma remota, encontros quinzenais por Zoom nas noites de quinta-feira, entre 19:30 
e 21:30. Atividades assíncronas serão as leituras de textos e apreciação de filmes. 
Quintas-feira: Das 19h30 às 21h30 
34h – 2 créditos 
Será ministrada remotamente 
 
POSCOM000000015 - PROCESSOS CRIATIVOS NAS INDÚSTRIAS DE MÍDIA 
Profª Maria Carmen Jacob de Souza 
Sextas-feiras, das 14h às 18h 
68 horas – 4 créditos 
Será ministrada remotamente 

 

 

 

 

  Salvador, Bahia. 22/12/2022 
  Prof. José Francisco Serafim - Coordenador   


