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EDITAL 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE DOUTORADO 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO 

PERÍODO LETIVO DE 2019/1 

DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL (DINTER) – Convênio com o Centro Universitário Facvest 

(UNIFACVEST) 

Doutorado Homologado pelo CNE (Port. MEC 1077, de 31/08/2012, DOU 13/09/2012, seç.1, p.25) 
 

 
O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação estrito senso comunica a abertura de 
inscrições para a seleção de candidatos ao Curso de Doutorado no período de 08 de outubro de 2018 
a 11 de janeiro de 2019, na modalidade DINTER (Doutorado Interinstitucional). 
 
Condições exigidas para inscrição: 

• Disponibilidade de tempo para acompanhar o regime didático estabelecido no convênio entre a 

UNISINOS e UNIFACVEST, incluindo a participação em atividades acadêmicas presenciais que 

venham a ser desenvolvidas na sede da UNISINOS em São Leopoldo/RS, arcando integralmente 

com os respectivos gastos e despesas. 

• Entrega de toda a documentação exigida no item II deste edital. 

• Participar do convênio firmado entre Unisinos e UNIFACVEST. Caberá única e exclusivamente a 

UNIFACVEST determinar e indicar os candidatos inscritos que preenchem ou não este requisito. 

 

I – VAGAS 
Doutorado: 15 (quinze) vagas. 
 
II – INSCRIÇÕES ONLINE - Período de 08/10/2018 a 11/01/2019 
Acesse o site http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/comunicacao/presencial/sao-
leopoldo/processo-seletivo e leia atentamente as instruções antes de iniciar sua inscrição e fazer o 
upload dos documentos, através do botão. 
 
 
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 70,00 
Observação: para os egressos da Unisinos é concedido um desconto de 50% na taxa de inscrição. 
 

Documentação necessária para a inscrição no Doutorado 

Documentos administrativos acadêmicos  

 Diploma do curso de graduação registrado* (frente e verso); 

 Histórico escolar do curso de graduação* (frente e verso); 

 Diploma do curso de mestrado registrado* (frente e verso);  

 Histórico escolar do curso de mestrado* (frente e verso); 

 Cópia da Carteira de Identidade, CPF e Registro Civil (certidão de nascimento ou casamento); 

 Cópia do passaporte (em caso de candidato estrangeiro); 

 

Documentos específicos: 
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 Currículo modelo Lattes/CNPq (disponível em: http://lattes.cnpq.br/); 

 Projeto de Pesquisa (texto de até 15 páginas, fonte Times New Roman, espaço entrelinhas de 1,5, 

em arquivo .doc ou .pdf) 

Observações:  

 (*) Dispensado para candidatos diplomados pela Unisinos na Graduação ou Mestrado. 

 A inscrição só será homologada mediante a entrega da documentação exigida até a data limite de 
inscrição. Em caso de desistência ou não cumprimento dos requisitos de inscrição, não haverá 
devolução do valor da taxa de inscrição.  

 Candidatos com previsão de conclusão de curso em 2018/2:  
- Para realização da inscrição, os candidatos deverão entregar Comprovante de Provável 

Conclusão de Curso. Para homologação da inscrição, o documento deve conter a data de Colação de 
Grau ou data da defesa da dissertação com previsão de realização até 18/03/2019. Os Alunos 
concluintes (nível Graduação e Mestrado) da Unisinos estão dispensados da entrega do documento. 

- Para a matrícula, os candidatos selecionados no processo seletivo deverão apresentar a 
comprovação da obtenção do título de graduação (para o mestrado) e de título de mestre (para o 
doutorado), conforme documentação exigida nesse edital. 

 Em caso de candidato estrangeiro:  
 - O candidato que for selecionado para ingressar no Programa de Pós-Graduação, deverá entregar, 
no ato da matrícula vínculo o Registro Nacional de Estrangeiro - RNE e o Visto de regularidade no País, 
fornecido pela Polícia Federal. 

  Em caso de diploma de Instituição estrangeira: 
       - Os documentos devem ser traduzidos por tradutor juramentado (exceto o obtido em países do 
MERCOSUL e os versados em língua espanhola). 
       - Ter o visto do Consulado Brasileiro no país de origem (exceto para a Argentina e França que 
deverão ter o visto do Ministério de Relações Exteriores ou Educação do país). 

 O CD ou Pen drive entregue (inscrição presencial) será descartado 30 dias após a divulgação dos 
aprovados. 

 

III - PROCESSO SELETIVO 
SELEÇÃO - Período: de 16/01 a 22/02/2019 
 
DOUTORADO 
O processo de seleção ocorrerá em duas etapas: 
 
Etapa I: 
a. Avaliação da documentação apresentada, currículo lattes e projeto de pesquisa. 
b. A lista dos candidatos pré-selecionados nessa etapa estará disponível a partir do dia 18/01/2019, 
no site http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/comunicacao/presencial/saoleopoldo/processo-seletivo  
 
 
Etapa II 
a. Entrevista pela Comissão de Seleção, para os candidatos pré-selecionados na etapa I, que ocorrerá 
entre os dias 21 e 22 de fevereiro de 2019, em data e horário a ser comunicados. 
b. As entrevistas serão realizadas na modalidade a distância. Aqueles candidatos que desejarem 
realizar entrevista presencialmente, deverão contatar pelo e-mail poscom@unisinos.br  
 
IV - DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS 
Os candidatos deverão consultar o site http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/comunicacao/ a 
partir do dia 28/02/2019. 
 
V – MATRÍCULA 
25/03/2019 
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No dia 25/03/2019, será realizada a matrícula a distância. A partir da data de divulgação dos/as 
selecionados/as, a secretaria do Programa de Pós-Graduação encaminhará as orientações referentes a 
esse processo. 
 
VI - INÍCIO DAS AULAS 
06/05/2019 
 
 
VII - HORÁRIO DAS AULAS 
 
Doutorado: as disciplinas serão ofertadas, preferencialmente, nos turnos da manhã e da tarde, de 
segunda a sexta-feira, nos períodos do calendário específico pactuado no convênio entre a 
UNIFACVEST e a UNISINOS. 
 

VIII - DURAÇÃO DO CURSO 
Doutorado – 48 meses 
 
 
IX – INFORMAÇÕES 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação 
Fone: (51)3590 8450 ou (51)3591 1122, ramal 1306. 
E-mail: poscom@unisinos.br   
Site: www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/comunicacao/apresentacao 
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h às 22h.  
 
 
Campus São Leopoldo 
Av. Unisinos, 950  
Bairro Cristo Rei 
CEP 93022-750 – São Leopoldo/RS 
Fone: (51)3591.1122 
 
Campus Porto Alegre 
Av. Luiz Manoel Gonzaga, 744  
Bairro Três Figueiras  
CEP: 90.470-280 – Porto Alegre 
Fone: (51)3591.1122 
 
 

São Leopoldo, 08 de outubro de 2018 

Prof. Gustavo Daudt Fischer 
Coordenador do PPG em Ciências da Comunicação 
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