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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO  

EDITAL No. 02/2022 - RECREDENCIAMENTO E CREDENCIAMENTOS DE 
DOCENTES PERMANENTES E COLABORADORES NO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
 
A Coordenadora e a Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação (PPG/FAC), no uso de suas atribuições legais, tornam público e 
estabelecem o Edital Nº 02/2021, de retificação do Edital Nº 01/2021, nos Anexos a seguir 
descritos, mantendo inalterados os demais itens e anexos do edital. 
 
 
Anexo 2 
 
Onde se lê: 

Grupo A - Patentes; tradução de livros; desenvolvimento de softwares; desenvolvimento de 
protótipos; estudos técnicos para desenvolvimento de produtos e serviços; estudos de apoio à 
gestão (pública e privada); editoria de periódico científico; organização de evento científico 
nacional e/ou internacional; cargo de coordenação em agências de fomento; cargos de direção 
e/ou coordenação de curso e/ou entidades científicas (por ano); participação em bancas de 
concurso público de docente. Orientação de dissertação e tese (por ano). Membro de banca de 
concurso e defesa de tese/ dissertação; Liderar grupo de pesquisa (por ano).  

Leia-se: 

Grupo A - Patentes; tradução de livros; desenvolvimento de softwares; desenvolvimento de 
protótipos; estudos técnicos para desenvolvimento de produtos e serviços; estudos de apoio à 
gestão (pública e privada); editoria de periódico científico; organização de evento científico 
nacional e/ou internacional; cargo de coordenação em agências de fomento; cargos de direção 
e/ou coordenação de curso e/ou entidades científicas (por ano); participação em bancas de 
concurso público de docente. Orientação de dissertação e tese (por ano). Membro de banca de 
concurso e defesa de tese/ dissertação; Liderar grupo de pesquisa cadastrado no CNPq (por 
ano). 

Onde se lê: 
 

Grupo C - Participação em comitê científico de evento (regional e local); tradução de artigo ou 
capítulo de livro; coordenação de Grupos e Trabalho de associações científicas; palestras, 
aulas magnas, conferências, cursos de curta duração, oficinas e workshops; resenhas de obras 
para periódicos científicos, relatório final de projeto de pesquisa ou projeto técnico; 
coordenação de grupo de pesquisa cadastrado no CNPq. Representação em colegiados 
(Congregação, Conselho universitário, Fóruns de institutos de ensino e pesquisa). Pareceres 
(para periódicos e agências de fomento).  

Leia-se: 
 

Grupo C - Participação em comitê científico de evento (regional e local); tradução de artigo ou 
capítulo de livro; coordenação de Grupos e Trabalho de associações científicas; palestras, 
aulas magnas, conferências, cursos de curta duração, oficinas e workshops; resenhas de obras 
para periódicos científicos, relatório final de projeto de pesquisa ou projeto técnico; participação 
em grupo de pesquisa cadastrado no CNPq (em que não seja líder). Representação em 
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colegiados (Congregação, Conselho universitário, Fóruns de institutos de ensino e pesquisa). 
Pareceres (para periódicos e agências de fomento).  

Anexo 3 

Onde se lê: 

Tabela de pontuações referentes à experiência com orientação 

 
Tipo de orientação  Pontuação  
TCC de Graduação  1  
Iniciação Científica  2  
Monografias de Pós-Graduação Lato Sensu  3  
Dissertação de Mestrado concluída 10  
Dissertação de Mestrado em andamento 5 
Tese de Doutorado concluída 20  
Tese de Doutorado em andamento 10 

 

Leia-se: 

 
Tabela de pontuações referentes à experiência com orientação 

 
Tipo de orientação  Pontuação  
TCC de Graduação  1  
Iniciação Científica  2  
Monografias de Pós-Graduação Lato Sensu  3  
Dissertação de Mestrado concluída 60 (30 pontos/ano, conforme descrição no 

Grupo A do Anexo 2) 
Dissertação de Mestrado em andamento 30 pontos/ano, conforme descrição no Grupo A 

do Anexo 2 

Tese de Doutorado concluída 120 (30 pontos/ano, conforme descrição no 
Grupo A do Anexo 2) 

Tese de Doutorado em andamento 30 pontos/ano, conforme descrição no Grupo A 
do Anexo 2) 

 

Brasília, DF, 28 de abril de 2022 

 
Profa. Dra. Fernanda Casagrande Martinelli Lima Granja Xavier da Silva 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

Profa. Dra. Susana Madeira Dobal Jordan 
Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 


