
 

 

 

 

 

  

EDITAL PROCESSO SELETIVO 

PARA ESTRANGEIROS – 2022-2023 

 

O Departamento de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro torna 

pública a abertura das inscrições para o exame de seleção para estrangeiros ao Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação em nível de Mestrado e Doutorado. 

 

 

1.  INSCRIÇÕES 

1.1. Poderão inscrever-se neste Edital somente candidatos estrangeiros que tenham 

residência fixa comprovada no exterior nos últimos quatro anos.  

 

1.2. Os candidatos estrangeiros para o Mestrado deverão ter concluído curso de Graduação 

em Comunicação ou áreas afins. 

 

1.3. Os candidatos estrangeiros para o Doutorado deverão ter título de Mestre em Cursos 

de Pós-Graduação em Comunicação e áreas afins. 

 

1.4. As inscrições serão realizadas online e o envio de documentos deverá ser feito por e-

mail: ppgcom@puc-rio.br.  

 

● PRIMEIRA ETAPA: 

Inscrição online: 22 de agosto a 17 de outubro de 2022.  

O candidato deverá criar seu cadastro através do site a seguir, preencher os campos 

solicitados no formulário; e fazer upload dos documentos solicitados em formato PDF: 

www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/ 

 

● SEGUNDA ETAPA: até 17 de outubro de 2022.  

O candidato, após a inscrição online, deve enviar por e-mail os documentos a seguir para 

< ppgcom@puc-rio.br > até 17 de outubro de 2022. As mensagens devem vir com o 

título: "Seleção Mestrado/Doutorado Estrangeiros 2022/2023". A documentação poderá 

ser apresentada em Português, Espanhol, Inglês ou Francês. Todos os documentos 

deverão ser compactados e enviados em um único arquivo. 

 

● Foto do Passaporte válido com visto de entrada no Brasil, se cabível (ou outro 

documento de identidade estrangeiro) e comprovante de residência no exterior nos 

últimos quatro anos;  

● Vistos consulares brasileiros; 

● Diploma de Graduação para os candidatos ao Curso de Mestrado e diploma de 

Mestrado para os candidatos ao Curso de Doutorado; 

● Histórico Escolar do curso de Graduação, para os candidatos ao curso de Mestrado, e 

Histórico Escolar do Curso de Mestrado, para os candidatos ao Curso de Doutorado; 

● Proposta de trabalho (mais informações no item Processo de Seleção); 

● Currículo Vitae. Para todos os candidatos (Mestrado e Doutorado). Deverão ser 

anexados comprovantes da produção intelectual listada no currículo, nos últimos cinco 

anos; 

● Para candidatos ao Doutorado, deverá ser enviada uma cópia da dissertação de 
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Mestrado; 

● Carta ao PPGCOM da PUC-Rio com o nome do candidato e proposta de intenções, 

explicitando: a) as razões pelas quais deseja fazer o curso; b) disponibilidade de tempo 

para se dedicar ao curso; c) justificativa pela escolha da Linha de Pesquisa e pelo 

Professor Orientador. 

● 02 (duas) cartas de referência (modelo PUC-Rio). O modelo PUC-Rio de carta de 

referência deve ser baixado no link: 

     http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg/download/folharef.pdf 

● Candidatos não oriundos de países da comunidade de países de Língua Portuguesa 

deverão apresentar Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa fornecido pelo 

Ministério da Educação/Secretaria de Educação Superior – MEC/SESu (CELPE-

Bras). Informações sobre o processo de inscrição para a obtenção do certificado de 

proficiência podem ser obtidos na página da internet do Ministério da Educação 

brasileiro: http://portal.mec.gov.br/  

OBS: Não haverá revisão em nenhuma das etapas do processo de seleção, bem como não 

há devolução do material entregue na seleção. 

 

2. PROCESSO DE SELEÇÃO         

O processo de seleção de estrangeiros para os cursos de Mestrado e Doutorado em 

Comunicação Social constará de: 

 

2.1 PARTE 1: Avaliação do projeto de pesquisa (ELIMINATÓRIA). O 

projeto deverá ser enviado por e-mail em formato pdf para < ppgcom@puc-rio.br >, com 

espaçamento 1,5 e fonte Times New Roman, corpo 12, com o limite de 15 páginas, 

incluindo bibliografia e notas. O Projeto deverá contemplar: 1) Problema da pesquisa; 

2) Justificativa; 3) Objetivo; 4) Metodologia; 5) Fundamentação Teórica (literatura 

nacional e estrangeira sobre o tema) 6) Cronograma; e 7) Referências Bibliográficas. 

O projeto deve indicar vínculo a uma das três Linhas de Pesquisa e a um dos eixos 

temáticos da Linha de Pesquisa (informações disponíveis no site do PPGCOM PUC-

Rio). O projeto poderá ser apresentado em Língua Portuguesa, Língua Inglesa ou 

Língua Espanhola.  Na folha de rosto do projeto, o candidato deverá identificar-se. 
 

 

 

2.2 – PARTE 2: Avaliação do Currículo e do Histórico Escolar (CLASSIFICATÓRIA): 

consistirá em uma análise e pontuação dos documentos comprobatórios apresentados 

pelo candidato. 

 

 

 

3. NÚMERO DE VAGAS   

O Programa de Pós-Graduação em Comunicação oferecerá um total de até 05 (cinco) vagas 

para o Curso de Mestrado e de até (05) vagas para o Curso de Doutorado.  
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4. CALENDÁRIO 

Inscrições online: 22 de agosto a 17 de outubro de 2022. 

Envio da documentação por e-mail: até 17 de outubro de 2022.  

Divulgação dos classificados: até 12 de dezembro de 2022. 

 

Para mais informações, envie mensagem para: ppgcom@puc-rio.br 

 

Informações sobre o Programa, bolsas, docentes, linhas de pesquisa, projetos de pesquisa e 

grupos de pesquisa, consulte o site:  

 

www.com.puc-rio.br/ppgcom 

 


