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Processo Seletivo 2020
Instruções para a prova

Este  é  um  passo-a-passo  para  candidatos  e  candidatas  às  vagas  de  Mestrado  e
Doutorado  do  PPGJOR/UFSC.  Siga  as  orientações  para  realizar  a  Segunda  Etapa
(prova de conhecimentos específicos):

1. A prova será submetida ao sistema eletrônico da revista Estudos em Jornalismo
e Mídia (https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/index).

2. A prova começa às 14 horas e você tem três horas e meia para concluir e inseri-
la no sistema. Isto é, deve concluir a prova até as 17h30. Há uma tolerância de 
duas horas em caso de problemas técnicos ou de conexão. Nenhuma prova será 
recebida depois das 19h30.

3. Certifique-se de que entrou com login e senha no sistema. Caso não tenha feito 
o seu cadastro, faça, acessando este link 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/user/register

4. As provas foram elaboradas por nível e linha de pesquisa. Você deve escolher 
apenas uma entre as opções abaixo:

 Mestrado – linha Cultura e Sociedade – link disponível só em 17/08

 Mestrado – linha Tecnologias, Linguagens e Inovação – link disponível só em 17/08

 Mestrado – linha Conhecimento e Profissão – link disponível só em 17/08

 Doutorado – linha Cultura e Sociedade – link disponível só em 17/08

 Doutorado – linha Tecnologias, Linguagens e Inovação – link disponível só em 17/08

 Doutorado – linha Conhecimento e Profissão – link disponível só em 17/08

5. Leia os enunciados do arquivo escolhido e faça sua prova no editor de texto de 
sua preferência. Utilize a bibliografia indicada no Edital do Processo Seletivo, 
mas dê os devidos créditos quando se tratar de citações. A Comissão de Seleção 
se reserva o direito de utilizar softwares anti-plágio para detectar eventuais 
fraudes. A identificação de trechos iguais sem a devida atribuição de crédito 
pode levar à desclassificação do candidato ou candidata.

6. Use texto em corpo 12, entrelinha 1,5. Em citações recuadas, entrelinha simples.
Provas de Mestrado devem ter até 80 linhas conforme as especificações acima. 
Provas de Doutorado devem ter até 120 linhas.

7. Importante: NÃO COLOQUE O SEU NOME NA PROVA. Certifique-se que não 
há nenhum dado que permita a sua identificação.

8. Ao concluir, gere um arquivo em PDF da sua prova. Mais uma vez, verifique se 
está anônima, inclusive não contendo dados nas propriedades do arquivo.

9. O anonimato é condição essencial para uma avaliação cega da sua prova. Caso 
alguma informação sobre identificação seja encontrada, o candidato ou 
candidata será desclassificado/a.

https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/user/register
https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/index


10. Terminada a prova, é a hora de submeter o arquivo em PDF no sistema da 
revista EJM. No menu horizontal azul, clique na aba “Página do Usuário”. Em 
“Iniciar Nova Submissão”, aperte em “Clique Aqui”.

11. Em “Seção”, escolha a prova conforme seu nível e linha de pesquisa. Marque os 
cinco campos em “Condições para Submissão” e marque o campo em 
“Declaração de Direito Autoral”. Deixe em branco em “Comentários para o 
editor”. Clique em “Salvar e continuar”.



12. Transfira o arquivo em PDF. Escolha o arquivo, clique em “Transferir” e 
aguarde o conteúdo ser carregado. Na sequência, clique em “Salvar e 
continuar”.



13. Na próxima página - “Passo 3. Metadados da submissão (indexação)”, verifique 
se seus dados estão corretos. Eles foram fornecidos por você no cadastro do 
sistema. Não se preocupe. Eles não ficarão visíveis aos avaliadores, mas são 
importantes para, depois da correção, relacionar as notas a quem fez as provas.

14. Em “Título”, coloque Prova + Nível + Linha de Pesquisa. Clique em “Salvar e 
continuar”.



15. Na página “Passo 4 – Transferência de documentos suplementares”, apenas 
clique em “Salvar e continuar”.

16. Para finalizar, clique em “Concluir submissão”. Verifique seu e-mail: uma 
mensagem automática do sistema confirmará o recebimento da prova.

17. Os resultados serão publicados no dia 31 de agosto no site do PPGJOR.

18. Durante a prova, em caso de dúvidas, mande e-mail para 
processoseletivo.ppgjor@contato.ufsc.br
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