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PREÂMBULO 

 
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, no uso de suas atribuições legais, torna público 
e estabelece o Edital Nº 04/2021, de retificação do Edital Nº 01/2021, nos itens a seguir descritos, mantendo 
inalterados os demais itens do edital. 
 
Item 3.4 
 
Onde se lê: 

3.4 No ato da inscrição, deverão ser enviados eletronicamente na plataforma de inscrições para a 
pós-graduação da UnB, os seguintes documentos, em formato PDF:  

Leia-se: 
 

3.4 No ato da inscrição, salvo disposição específica, deverão ser enviados eletronicamente na 
plataforma de inscrições para a pós-graduação da UnB, os seguintes documentos, em formato 
PDF:  

Item 3.4.9 
 
Onde se lê: 

3.4.9 Para as(os) candidatas(os) ao doutorado: certificado de proficiência ou teste de nivelamento 
(intermediário) em 02 (duas) das seguintes línguas estrangeiras: Espanhol, Francês ou Inglês, nas 
condições do Anexo VIII deste edital.  

Leia-se: 

3.4.9 As(os) candidatas(os) ao doutorado deverão comprovar proficiência em 02 (duas) das 
seguintes línguas estrangeiras: Espanhol, Francês ou Inglês, nas condições do Anexo VIII deste 
edital. A comprovação de proficiência deverá ser feita através da entrega de quaisquer dos 
seguintes documentos: 

a. certificado de proficiência ou certificado de conclusão de curso de idioma (nível mínimo 
intermediário ou equivalente); ou  
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b. resultado de teste de nivelamento (nível mínimo intermediário ou equivalente); ou 

c. documento comprobatório de aprovação em prova de idioma estrangeiro no âmbito de 
programas de pós-graduação em níveis de mestrado ou doutorado. 

3.4.9.1 A entrega da documentação prevista no item 3.4.9 poderá ser feita em quaisquer dos dois 
períodos: 

Durante o período de inscrição (entre 02 e 27 de agosto de 2021) através do sistema de inscrição; 
ou, para as pessoas candidatas aprovadas nas fases antecedentes da seleção, no período entre 19 e 
21 de outubro de 2021, através do e-mail poscom@unb.br. 

Item 3.4.10 

Onde se lê: 

3.4.10 Para as(os) candidatas(os) ao mestrado: certificado de proficiência ou teste de 
nivelamento (intermediário) em 01 (uma) das seguintes línguas estrangeiras: Espanhol, Francês 
ou Inglês, nas condições do Anexo VIII deste edital.  

Leia-se: 

3.4.10 As(os) candidatas(os) ao mestrado deverão comprovar proficiência em 01 (uma) das 
seguintes línguas estrangeiras: Espanhol, Francês ou Inglês, nas condições do Anexo VIII deste 
edital. A comprovação de proficiência deverá ser feita através da entrega de quaisquer dos 
seguintes documentos: 

a. certificado de proficiência ou certificado de conclusão de curso de idioma (nível mínimo 
intermediário ou equivalente); ou  

b. resultado de teste de nivelamento (nível mínimo intermediário ou equivalente); ou 

c. documento comprobatório de aprovação em prova de idioma estrangeiro no âmbito de 
programas de pós-graduação em níveis de mestrado ou doutorado. 

3.4.10.1 A entrega da documentação prevista no item 3.4.10 poderá ser feita em quaisquer dos 
dois períodos: 

Durante o período de inscrição (entre 02 e 27 de agosto de 2021) através do sistema de inscrição; 
ou, para as pessoas candidatas aprovadas nas fases antecedentes da seleção, no período entre 19 e 
21 de outubro de 2021, através do e-mail poscom@unb.br. 

Item 3.4.11 

Onde se lê: 

3.4.11 Candidatas(os) que não tenham a Língua Portuguesa como língua nativa deverão 
apresentar um certificado de proficiência de nível intermediário do Celpe-Bras.  

Leia-se: 
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3.4.11 Candidatas(os) que não tenham a Língua Portuguesa como língua nativa deverão 
apresentar um certificado de proficiência de nível intermediário do Celpe-Bras em quaisquer dos 
dois períodos: 

Durante o período de inscrição (entre 02 e 27 de agosto de 2021) através do sistema de inscrição; 
ou, para as pessoas candidatas aprovadas nas fases antecedentes da seleção, no período entre 19 e 
21 de outubro de 2021, através do e-mail poscom@unb.br. 
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