
Estudantes Especiais 
 
O Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) informa aos interes-
sados em cursar disciplinas como Estudante Especial no primeiro semestre de 
2017 que as inscrições serão realizadas de 19 a 21 de julho de 2017. O início das 
aulas está previsto para 14 de agosto. 

PRIMEIRO PASSO: 
Neste período, os candidatos devem preencher o formulário disponível no portal 
da PROPPG (acesse aqui) e emitir o boleto bancário. Ao preencher o formulário, o 
candidato poderá inscrever-se em todas as disciplinas, enumerando da primeira à 
quarta opção. O link só estará disponível no período da inscrição. 

SEGUNDO PASSO: 
Entregar na Secretaria de Pós-Graduação do CECA, no período de 19 a 21 de 
julho, das 14h às 17h30, os documentos abaixo relacionados: 
1. Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$162,00; 
2. Ficha de inscrição preenchida; 
3. Documento de Identidade; 
4. CPF; 
5. Certidão de nascimento; 
6. Reservista (quando for o caso); 
7. Diploma da graduação (Observação: se o diploma não foi expedido 

pela UEL, ele deve ser autenticado); 
8. Currículo da Plataforma Lattes; 
9. Carta de Intenções para cada disciplina. 

DOCUMENTOS PARA ESTRANGEIROS: 
Candidatos estrangeiros deverão apresentar: cópia do passaporte, cópia autenti-
cada do diploma de graduação (original), cópia autenticada da tradução juramen-
tada do diploma, cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento, 
cópia autenticada da tradução juramentada da Certidão de Nascimento ou Casa-
mento, cópia do CPF e o visto de permanência no País atualizado. 
 

Disciplinas e vagas ofertadas: 

 

Código Disciplina Período Docente 
Responsável 

Nº de 
Vagas 

Critérios de 
Avaliação 

2NIC26
1 

Comunicação e 
Imaginação Social 

(2ª 
Tarde) 

André Azevedo 07 

Carta de 
intenções e 
análise do 

Curriculo na 
plataforma 

Lattes. 

2NIC27
2 

Met. Pesq. Cientifica 
em Mídia e Visualidade 

(3ª 
Tarde) 

Cecilia Guirado 10 

2NIC28
2 

Economia Política do 
Audiovisual 

(4ª 
Tarde) 

Manoel Dourado 
Bastos 

10 

2NIC17
0 

Teorias da Imagem 
(5ª 

Tarde) 
Alberto Klein 10 

2NIC26
8 

Cinema e Linguagem 
(6ª 

Tarde) 
Silvio Demétrio 15 

 

 

Obs.: Todas as disciplinas serão ministradas no período vespertino (14hs-18hs), na 

sala 627 do Departamento de Comunicação.  

https://www.sistemasweb.uel.br/index.php?contents=system/inscpos/index.php&pagina=view/ListarDadosCurso.php&cd_curso=255&nr_resolucao=03/2014
http://lattes.cnpq.br/

