
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM JORNALISMO

Processo Seletivo 2021

Instruções para a Segunda Fase 
Prova de Conhecimentos Específicos

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 Fase:

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

2. A prova acontece no dia 28 de abril, 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 
perda de conexão. Nenhuma prova será recebida depois das 19h30.

3. Na página de entrada, leia a instrução inicial (“Aplicação das provas do Processo
Seletivo PPGJOR 2021”, e clique em uma das opções de prova. O link levará aos 
enunciados da prova escolhida.
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4. Leia os enunciados do arquivo escolhido e faça a prova no editor de texto de sua 
preferência. Utilize a bibliografia indicada no Edital do Processo Seletivo 2021, 
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.

5. 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.

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

7. Ao concluir, gere um arquivo em PDF da sua prova. 

8. Mais uma vez, verifique se a prova está anônima, inclusive não contendo dados 
nas propriedades do arquivo. O anonimato é condição essencial para uma 
avaliação cega das provas. Caso alguma informação sobre identificação seja 
encontrada, o candidato ou candidata será desclassificado ou desclassificada.

9. Terminada a prova, é a hora de submeter o arquivo em PDF no sistema da 
revista EJM. No alto à direita da tela de entrada, clique em “Acesso” e faça login 
para entrar no sistema.

10. Caso você não tenha login ou senha, faça seu cadastro neste link 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/user/register
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11. No lado direito, clique em “Enviar Submissão”

12. Na tela seguinte (“Submissões”), clique em “Fazer nova submissão”
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13. Na tela seguinte (Início), vá em “Seção” e escolha uma das opções, conforme o 
nível pretendido (Mestrado ou Doutorado) e a linha de pesquisa escolhida.

14. Na mesma página, em “Requisitos para Envio de Manuscrito”, marque todos os 
cinco campos.
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15. Na mesma tela, em “Aceitar a declaração de direitos autorais”, clique nos dois 
campos marcáveis. Depois, clique no botão “Salvar e Continuar”.

16. Na tela “Transferência do Manuscrito”, clique em “Enviar arquivo”. Na janela 
pop-up, escolha “Texto do Artigo”. Clique em “Enviar arquivo”, escolha seu 
arquivo em PDF, aguarde carregar e clique em “Continuar”.

17. Na pop-up “Metadados”, clique novamente em “Continuar”

18. Na pop-up “Finalização”, clique em “Concluir”.

19. A tela “Transferência do manuscrito” vai apresentar seu arquivo em PDF. Clique
no botão “Salvar e continuar”.
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20. Na tela “Inserir Metadados”, preencha “Título” com Prova_nível 
pretendido_linha de pesquisa.

21. Na mesma tela, preencha o campo “Idiomas” com “Português”, e o campo “Área 
do Conhecimento” com “Jornalismo”. Depois, clique botão “Salvar e continuar”.

22. Na tela “Confirmação”, clique no botão “Finalizar submissão”.

23. Uma tela de confirmação da submissão completa vai aparecer.
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24. O sistema da revista vai mandar um email automático confirmando o envio da 
sua prova. O arquivo de sua prova será anonimizado pelo sistema e distribuído 
aos avaliadores da Comissão de Seleção.

25. A correção das provas segue os critérios expressos no item 4.2 do Edital do 
Processo Seletivo 2021 (https://posjor.paginas.ufsc.br/files/2021/02/edital-
PPGJOR-selecao-2021.pdf).

26. Os resultados preliminares da Segunda Etapa serão tornados públicos em 21 de 
maio de 2021 no site do PPGJOR.

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

Comissão de Seleção - PPGJOR/UFSC
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