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EDITAL 01/2019/PPGJOR 
  

 A Coordenadora, em exercício, do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo (PPGJOR) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no uso de suas atribuições, torna pública a abertura 

das inscrições para solicitação de matrícula em disciplinas isoladas nos níveis Mestrado e Doutorado, 

considerando as disciplinas oferecidas para o primeiro semestre de 2019. 

 

1. DOS CANDIDATOS 

1.1 Poderão se inscrever interessados externos à UFSC. 

1.2 Para o nível Mestrado poderão se inscrever candidatos que tenham concluído o curso de 

graduação. Não poderão requerer matrícula aqueles que já tenham cursado 8 créditos em 

disciplina isolada no nível Mestrado no PPGJOR. 

1.3 Para o nível Doutorado poderão se inscrever candidatos que tenham concluído o curso de 

Mestrado. Não poderão requerer matrícula aqueles que já tenham cursado 12 créditos em 

disciplina isolada no nível Doutorado no PPGJOR. 

1.4 Alunos regulares de outros programas de pós-graduação da UFSC não se enquadram neste 

edital. 

 

2. DAS VAGAS E DAS DISCIPLINAS A SEREM OFERTADAS 

2.1 Serão ofertadas quatro disciplinas eletivas, conforme o quadro abaixo: 

Disciplina Horário Sala Ementa Professor(a) 

Estudos Avançados em 

História do Jornalismo 

2ª 

18h-22h 
141 

Contribuições do campo histórico na formulação da História do 

Jornalismo. Aspectos teóricos e metodológicos para a construção 

histórica do Jornalismo. História dos distintos objetos empíricos, 

dos meios impressos e eletrônicos aos digitais. Trajetória histórica 

do jornalismo e dos jornalistas no Brasil e em outros países. 

Valci Zuculoto 

Questões Teóricas da 

Pesquisa em Jornalismo: 

O pensamento de 

Boaventura de Sousa 

Santos 

3ª 

14h-18h 
141 

Disciplina centrada no estudo específico de um tema, autor ou 

conceito constitutivo do campo do Jornalismo. Tema tradicional. 

Tema emergente. Revisitação de um autor. Novo autor. Conceito 

fundamental. Conceito em migração. Novo conceito. Atualização 

e aprofundamento de questões teórico-conceituais pertinentes aos 

projetos de pesquisa em andamento no programa. Disciplina 

ministrada por professor do Programa, visitante ou convidado. 

Jorge Kanehide 

Ijuim 

Estudos Avançados em 

Economia e Política do 

Jornalismo: Jornalismo e 

Espaço Público 

4ª 

14h-18h 
141 

Sistemas político-econômicos, mídia e jornalismo. Globalização, 

conglomerados midiáticos e atividade jornalística. Propriedade e 

conformação jurídico-econômica do jornalismo. Interesse público, 

interesse econômico e poder político. Relação e tensão entre 

sistema político e sistema de meios. 

Maria Terezinha 

Silva 

Carlos Locatelli 

Estudos Avançados em 

Tecnologia do 

Jornalismo 

5ª 

8h-12h 
141 

Evolução tecnológica dos meios de comunicação. Impacto das 

tecnologias no jornalismo. Processos de inovação no Jornalismo. 

Estudos de interface. Problemas da técnica. Crítica da tecnologia. 

Stefanie Carlan 

 

2.2 A definição do número de selecionados bem como dos critérios de seleção caberão ao (à) 

professor (a) responsável pela disciplina pretendida, considerando a justificativa e o 
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cumprimento das exigências do presente Edital. O(a) docente pode optar por não selecionar 

aluno(a) na modalidade.  

3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

3.1 O candidato poderá requerer matrícula em apenas uma (01) disciplina. 

3.2 O processo de inscrição ocorrerá das 00h01min do dia 18 de fevereiro até às 23h59min do dia 

19 de fevereiro e se dará em duas etapas: preenchimento do requerimento de inscrição on-line e 

envio da documentação por e-mail. 

3.2.1 Para preenchimento do requerimento de inscrição o candidato deverá acessar o link 

https://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/ , preencher, enviar e salvar o requerimento.  

3.2.2 O requerimento salvo deverá ser encaminhado para o e-mail 

isolada.ppgjor@contato.ufsc.br juntamente com os seguintes documentos: cópia 

digitalizada de documento oficial de identificação com foto, Currículo Lattes atualizado 

(formato pdf), justificativa (expor em até 15 linhas as razões do interesse em cursar a 

disciplina isolada no PPGJOR, formato pdf), cópia digitalizada do diploma de graduação ou 

comprovante de conclusão (para os interessados em cursar disciplina no nível Mestrado) e 

cópia do diploma de Mestrado (para os interessados em cursar disciplina no nível 

Doutorado). 

3.2.3 O assunto deve ser preenchido de acordo com o exemplo: nome do candidato_nome da 

disciplina. 

3.2.4 O e-mail deverá ser encaminhado dentro do prazo de inscrição. 

 

4. DO RESULTADO 

A lista dos candidatos selecionados será divulgada até às 23h59min do dia 08 de março, no site do 

PPGJOR: http://www.ppgjor.posgrad.ufsc.br. 

 

5. DA MATRÍCULA 

 

Para efetivação da matrícula os candidatos selecionados deverão apresentar o documento de 

identificação e o Diploma (ou comprovante de conclusão) originais na secretaria do PPGJOR das 

12h00min às 14h00min nos dias 11,12 e 13 de março. Não será necessário entregar cópia impressa.  

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 O semestre letivo terá início do dia 11 de março e término no dia 21 de junho de 2019. 

6.2 Em caso de dúvidas encaminhar e-mail para isolada.ppgjor@contato.ufsc.br 

6.3 Os casos omissos serão analisados pela coordenação do PPGJOR. 

 

Florianópolis, 25 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 
Profª. Drª. Rita de Cássia Romeiro Paulino 

Coordenadora do PPGJOR, em exercício. 

Portaria n. 472-A/2018/GR  

mailto:isolada.ppgjor@contato.ufsc.br
http://www.ppgjor.posgrad.ufsc.br/
mailto:isolada.ppgjor@contato.ufsc.br

