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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

Edital 03/2020 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO PARA ALUNO 

ESPECIAL PARA O PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2020 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, no uso de suas 

atribuições legais, torna público e estabelece o Edital Nº 03/2020, de retificação dos 

Editais Nº 01/2020 e 02/2020, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os 

demais itens do edital. 

 

Item 6. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DO CANDIDATO SELECIONADO  

Onde se lê: 

6. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DO CANDIDATO SELECIONADO  

Os candidatos SELECIONADOS deverão entregar os documentos abaixo no dia 

17/03/2020, no horário de 7h30 às 12h30 e de 13h30 às 18h30, na Universidade de 

Brasília, Faculdade de Comunicação, Secretaria da Coordenação de Pós-Graduação em 

Comunicação, ICC Ala Norte, subsolo, sala ASS 615, Campus Universitário Darcy 

Ribeiro. 

6.1. Formulário de Admissão como Aluno Especial (preenchido e assinado), disponível 

em: http://www.saa.unb.br/images/stories/documentos/formularios/alunoespecial.pdf  

6.2. Diploma de curso superior (documento original + cópia simples);  

6.3. Histórico escolar de curso superior (documento original + cópia simples);  

6.4. Carteira de identidade (documento original + cópia simples);  

6.5. CPF (documento original + cópia simples);  

6.6. Título de eleitor com comprovantes da última votação – 1º e 2º turnos ou declaração 

de quitação eleitoral (documento original + cópia simples);  

6.7. Certificado de reservista (documento original + cópia simples);  

6.8. Recibo ORIGINAL de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 71,00 (setenta 

e um reais);  

6.9. Recibo ORIGINAL de pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 404,00 por 

disciplina, ou seja, R$ 101,00 (cento e um reais) por crédito de disciplina.  

ATENÇÃO: Não serão aceitas matrículas e/ou comprovantes de pagamento após 

13/03/2020.  
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Obs: Para os candidatos que já possuem cadastro como Aluno Especial em semestres 

anteriores, não há necessidade de entregar a documentação dos itens 6.2 ao 6.7. Basta 

entregar a declaração de aluno especial assinada e carimbada pela Secretaria de 

Administração Acadêmica – SAA da UnB. 

 

Leia-se: 

6.DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DO CANDIDATO SELECIONADO  

Os candidatos SELECIONADOS deverão enviar cópias em PDF dos documentos abaixo 

no dia 17/03/2020, no horário de 7h30 às 18h30, para o endereço de e-mail 

poscom@unb.br . 

6.1. Formulário de Admissão como Aluno Especial (preenchido e assinado), disponível 

em: http://www.saa.unb.br/images/stories/documentos/formularios/alunoespecial.pdf  

6.2. Diploma de curso superior (cópia simples em PDF);  

6.3. Histórico escolar de curso superior (cópia simples em PDF);  

6.4. Carteira de identidade (cópia simples em PDF);  

6.5. CPF (cópia simples em PDF);  

6.6. Título de eleitor com comprovantes da última votação – 1º e 2º turnos ou declaração 

de quitação eleitoral (cópia simples em PDF);  

6.7. Certificado de reservista (cópia simples em PDF);  

6.8. Recibo ORIGINAL de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 71,00 (setenta 

e um reais);  

6.9. Recibo ORIGINAL de pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 404,00 por 

disciplina, ou seja, R$ 101,00 (cento e um reais) por crédito de disciplina.  

ATENÇÃO: Não serão aceitos documentos e/ou comprovantes de pagamento enviados 

após 17/03/2020.  

Obs: Para os candidatos que já possuem cadastro como Aluno Especial em semestres 

anteriores, não há necessidade de entregar a documentação dos itens 6.2 ao 6.7. Basta 

entregar a declaração de aluno especial assinada e carimbada pela Secretaria de 

Administração Acadêmica – SAA da UnB. 

 

Item 7. CRONOGRAMA  

Onde se lê:  

7. CRONOGRAMA  

ETAPA DATA HORÁRIO 

mailto:poscom@unb.br
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Período de inscrições 

online 

09/03/2020 e 10/03/2020 A partir das 8h do dia 

09/03 até as 23h59 do dia 

10/03 

Divulgação da lista de 

candidatos selecionados 

16/03/2020  

(DATA PROVÁVEL) 

A partir das 13h 

(HORÁRIO PROVÁVEL) 

Entrega dos documentos 

para a matrícula de 

candidatos selecionados 

1/03/2020 7h30 às 12h30  

13h30 às 18h30 

 

 

Leia-se:   

7. CRONOGRAMA  

ETAPA DATA HORÁRIO 

Período de inscrições 

online 

09/03/2020 e 10/03/2020 A partir das 8h do dia 

09/03 até as 23h59 do dia 

10/03 

Divulgação da lista de 

candidatos selecionados 

Até 16/03/2020  

(DATA PROVÁVEL) 

A partir das 13h 

(HORÁRIO PROVÁVEL) 

Entrega dos documentos 

para a matrícula de 

candidatos selecionados 

17/03/2020 7h30 às 18h30 

p/ o email: 

poscom@unb.br 

 
 

 

Brasília, DF, 16 de março de 2020 

 

João José Azevedo Curvello 

Coordenador 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

Faculdade de Comunicação 

Universidade de Brasília 

mailto:poscom@unb.br

