PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO (PPGCOM-USP) EDITAL
PARA SELEÇÃO DE CANDIDASTOS PARA BOLSA DE PÓS-DOUTORADO NO ÂMBITO DO
PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD-CAPES) 2016
O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e
Artes da Universidade de São Paulo informa que estão abertas as inscrições para seleção de 01
(uma) Bolsa de pós-doutorado dentro do Programa Nacional de Pós-Doutoramento da CAPES
(PNPD), conforme Portaria no. 86, de 03 de julho de 2013.
1. DA CANDIDATURA:
O candidato selecionado será integrado às atividades do PPGCOM-USP durante o período de
vigência da bolsa, e para isso deverá ter dedicação exclusiva. Caso possua vínculo
empregatício, o mesmo deverá estar oficialmente licenciado no momento de implementação
da bolsa.
2. INSCRIÇÃO:
O período de inscrição será de 10 de julho a 25 de julho de 2016. As inscrições devem ser
efetuadas por email, encaminhando toda documentação exigida (num único arquivo e em
formato PDF) para o endereço ppgcom@usp.br, com o assunto da mensagem “Cota PNPD
2016”. As inscrições serão recebidas até as 23h59min (horário de Brasília) do dia 25 de julho
de 2016. O Programa de Pós-Graduação não se responsabiliza por eventuais falhas da rede na
transmissão das inscrições. Não serão aceitas inscrições após esse dia e horário.
3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
a) Currículo Lattes atualizado;
b) Cópia do diploma de doutorado;
c) Projeto de pesquisa pertinente à Área de Concentração: Estudos dos Meios e da Produção
Mediática ou Interfaces sociais da Comunicação do PPGCOM-USP;
d) Proposta de atividades de ensino, pesquisa e extensão a ser desenvolvida junto ao
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação;
e) Serão aceitos candidatos com doutorado em Ciências da Comunicação;
f) Manifestação de ciência em relação ao Regulamento do Programa Nacional de PósDoutoramento nos termos da Portaria CAPES no. 86, de 03 de julho de 2013.
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4. DAS VAGAS:
A CAPES disponibilizou para o PPGCOM-USP 01 (uma) vaga, conforme Portaria no. 86 de 03 de
julho de 2013. O candidato selecionado fará jus a 01 (uma) bolsa em nível de pósdoutoramento por 12(doze) meses.

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
A Comissão de Pós-Graduação designará uma Comissão para análise das candidaturas.
6. AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO:
A documentação será avaliada e pontuada conforme distribuição de pontos a seguir:
a) Projeto de pesquisa: até 05 pontos;
b) Proposta de atividades: até 03 pontos;
c) Produção intelectual: até 05 pontos;
d) Orientações de graduação e pós-graduação: até 02 pontos;
7. RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
O resultado será divulgado no dia 30 de julho de 2016, a partir das 15h na página do PPGCOM
no site da ECA. O resultado não caberá recursos. A Comissão de Seleção é soberana quanto à
avaliação dos candidatos e á atribuição da pontuação. A implementação da bolsa será a partir
do mês de agosto de 2016, seguindo os trâmites e ficando condicionada à liberação dos
recursos da CAPES.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS:
A inscrição implicará no conhecimento e a aceitação das normas estabelecidas neste edital e
na Portaria no. 86/ 2013 da CAPES, das quais não poderá alegar desconhecimento.

São Paulo, 05 de julho de 2016.

Prof. Dr. Eneus Trindade Barreto Filho
Coordenador do PPGCOM/USP

