
 

Orientações para inscrição nas modalidades:  
Disciplina Isolada e Aluno regular de outro PPG 

 
 
O Programa de Pós-Graduação em Jornalismo (POSJOR) recebe, no dia 1º de agosto de 
2016, as inscrições para as modalidades:  
 
1) Disciplina Isolada  
 
2) Aluno regular de outro Programa de Pós-Graduação da UFSC (Mestrado e 
Doutorado). 
 
 
a) Disciplina isolada é atividade concentrada e dirigida apenas a candidatos com o 
comprovante de graduação em qualquer Instituição de Nível Superior do Brasil e exterior. 
 
b) Aluno regular de outro PPG é atividade concentrada e dirigida a candidatos 
matriculados em outro curso de Programa de Pós-Graduação da UFSC. 
 
 
Os interessados devem atentar para as seguintes condições: 
 
- Cada candidato pode requerer apenas uma disciplina oferecida e apenas em um nível. 
Caso contrário, todas serão desconsideradas. 
 
- Não podem requerer matricula candidatos que já tenham número de créditos nesta 
modalidade em quantidade igual ou superior a 3 (três). (O sistema acusará.) 
 
- O link do currículo do candidato precisa estar ativo e atualizado na Plataforma Lattes. 
Caso contrário, a inscrição será desconsiderada. 
 
- A matrícula em Disciplina Isolada não assegura nenhum vínculo com cursos regulares da 
Universidade. Portanto, os candidatos aceitos não farão jus a identidade estudantil ou 
algum dos seguintes benefícios: alojamento, bolsa ou subvenção para utilização do 
restaurante universitário. 
 
- O aluno matriculado em Disciplina Isolada terá de cumprir as mesmas exigências feitas 
aos alunos regulares. 
 
 
INSCRIÇÕES: 
 
A inscrição deve ser realizada pelo email posjor@gmail.com, em forma de requerimento, 
identificando: a) título da disciplina e professor; b) Justificativa de porque deseja cursar a 
disciplina (até 10 linhas); c) link para o currículo lattes. 
 
A inscrição deve ser feita no nível de Mestrado ou Doutorado, conforme o interesse e 
cumprindo os seguintes requisitos:  
 
- no nível Mestrado, somente podem solicitar inscrição quem apresentar diploma de 
graduação.  



 
- para o Doutorado, só podem requerer matrícula os que estiverem cursando Doutorado ou 
já tiverem concluído o Mestrado, comprovando com o envio do histórico escolar ou 
diploma.  
 
Os documentos referidos acima devem estar anexados ao email de solicitação de inscrição. 
 
 
DATA DAS INSCRIÇÕES: 1º  de agosto de 2016 
 
Serão recebidas inscrições a partir de 00h01 de 1º agosto até as 23h59 (horário de Brasília) 
do mesmo dia, impreterivelmente.  
 
O Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC não se responsabiliza por 
eventuais falhas de rede na transmissão das inscrições. 
 
A inscrição não garante vaga. O resultado dos selecionados será publicado no 
site do POSJOR no dia 04 de agosto, a partir das 18 horas, conforme 
calendário publicado. 
 
 
DISCIPLINAS OFERTADAS COM OFERTA DE MATRÍCULA ISOLADA 2016-2 
 
Pedagogia do Jornalismo, professor Eduardo Meditsch, segundas-feiras à tarde; 

Questões Teóricas da Pesquisa em Jornalismo: o pensamento de Boaventura de 

Souza Santos, professor Jorge Kanehide Ijuim, terças-feiras à tarde 

e 

Tópicos Avançados em Jornalismo, Cultura e Sociedade: mídia e 

representações sociais. “O jornalismo e as múltiplas identidades”, professora Melina 

Ayres (pós-doutoranda no Programa), às quartas-feiras à tarde. 

 

 
 


