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Normas Específicas do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia 
elaboradas e atualizadas nos subitens 1.3.7 e 2.3.10 pela Comissão de Pós-Graduação e 
homologadas em Reunião ordinária do Programa de Pós-Graduação Comunicação, 
Cultura e Amazônia (PPGCOM) da Universidade Federal do Pará (UFPA), de 24/02/2012. 

 

Este documento tem como finalidade estabelecer diretrizes para o funcionamento do PPGCOM-
UFPA, apresentando a normalização dos seguintes temas: Exigências para Obtenção do Título 
de Mestre; Avaliação de Desempenho Acadêmico e Científico; Matrícula, Trancamento e 
Cancelamento de Matrícula; Solicitação de Coorientação; Estágio de Docência no 
Mestrado; Bolsas de Estudo de Mestrado; Realização de Disciplina por Alunos de Outros 
Programas; Desligamento do Programa; Expedição de Diploma e Outras Normas.  

 

1  EXIGÊNCIAS PARA  OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE  

 

1.1 Para a concessão do grau de Mestre em Ciências da Comunicação do Programa de Pós-
Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia (PPGCOM), o aluno, selecionado em processo 
seletivo normalizado por edital específico e regularmente matriculado, deverá atender às 
exigências regimentais contidas no Regimento Geral da Pós-Graduação da Universidade Federal do 
Pará (UFPA), no Regimento de Pós-Graduação Stricto sensu em Comunicação, Cultura e Amazônia 
- aprovado pela Resolução 4.063, de 08/10/2010 da UFPA - e nas demais normas estabelecidas 
pelo PPGCOM-UFPA.    

 

1.2 O currículo do curso de Mestrado abrange um conjunto composto por disciplinas e outras 
atividades acadêmicas, cuja integralização faz parte dos requisitos necessários à obtenção do 
diploma de Mestre.  

 

1.3 A Universidade outorgará o grau de Mestre em Ciências da Comunicação e expedirá o 
correspondente Diploma para o aluno que tenha cumprido as exigências abaixo estabelecidas: 

 

1.3.1 Tenha se matriculado como aluno regular, dentro dos prazos estabelecidos pelo Programa. 

 

1.3.2 Tenha completado o mínimo de 15 (quinze) créditos em disciplinas e 15 (quinze) créditos 
correspondentes à Dissertação. Os créditos em disciplinas são assim distribuídos: 

a) 6 (seis) créditos em disciplinas obrigatórias comuns às duas linhas de pesquisa; 

b) 9 (nove) créditos em disciplinas optativas pertinentes ao projeto de pesquisa do aluno. 

 

1.3.3 Tenha sido aprovado nas disciplinas. 

 

1.3.4 Tenha sido aprovado no Exame de Qualificação exigido pelo Programa. 

 

1.3.5 No caso de ser bolsista do Programa, tenha realizado Estágio de Docência, com 
aproveitamento satisfatório, conforme documento comprobatório fornecido pela instituição 
competente, analisado e aprovado pela Comissão de Pós Graduação. 
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1.3.6 Tenha sido aprovado na defesa da Dissertação, dentro do prazo previsto no Regimento do 
Programa. 

 

1.3.7 Tenha entregue o comprovante de apresentação de trabalho em evento científico e de 
publicação de artigo, como disposto no subitem 2.3.10.  

 

1.3.8 Tenha entregue o comprovante de quitação com o Sistema de Bibliotecas da UFPA. 

 

1.3.9 Tenha entregue à Coordenação do Programa o número exigido de cópias impressas e em 
CD-ROM da versão final da Dissertação, dentro do prazo estipulado pelo Programa, e preenchido 
a Autorização para Disponibilização de Dissertações, em formulário próprio fornecido pela 
Secretaria do Programa, atendendo à exigência da CAPES, conforme disposto na Portaria nº 13, 
de 15/02/2006. 

 

 

2. DESEMPENHO ACADÊMICO E CIENTÍFICO 

 

2.1 Disciplinas 

 

2.1.1 As matérias estudadas no curso de pós-graduação são agrupadas em disciplinas e 
ministradas sob a forma de aulas expositivas, seminários, discussões em grupo, trabalhos teórico-
práticos e outros procedimentos didáticos. 

 

2.1.2 O currículo do curso é composto de um elenco de disciplinas caracterizadas por um código, 
denominação, carga horária, número de créditos, ementa e bibliografia básica (ANEXO 1). 

 

2.1.3 As disciplinas são agrupadas nas áreas de concentração e de domínio conexo-específico, de 
acordo com o respectivo conteúdo programático e com as seguintes características: 

a) A área de concentração é a da Comunicação, campo específico em que se situa o objeto das 
pesquisas desenvolvidas neste Programa.  

b) O domínio conexo-específico é qualquer conjunto de disciplinas pertencentes ou não à área de 
concentração, consideradas necessárias ao desenvolvimento da pesquisa e à formação do aluno. 

 

2.1.4 Realização das disciplinas  

a) As disciplinas serão ofertadas de acordo com as possibilidades do corpo docente, observados os 
prazos de duração e demais exigências curriculares do PPGCOM-UFPA; 

b) cada disciplina tem uma carga horária expressa em créditos, aprovada pelo Colegiado do 
Programa; 

c) cada crédito corresponde a quinze horas-aula;  

d) o aluno deverá cursar o mínimo de disciplinas que perfaçam o total de 15 créditos; 

e) as disciplinas são classificadas em obrigatórias e optativas. 
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2.1.5 Disciplinas obrigatórias  

2.1.5.1 As disciplinas obrigatórias serão cursadas no PPGCOM-UFPA. 

2.1.5.2 Para realização de disciplinas obrigatórias em outros Programas, a solicitação deverá ser 
feita pelo orientador à Comissão de Pós-Graduação, responsável pela autorização, atendendo aos 
seguintes critérios: 

a) A disciplina deve fazer parte de Programa de Pós-Graduação em Comunicação recomendado 
pela CAPES, com conteúdo programático com um mínimo de 70 por cento de equivalência ao 
conteúdo ministrado no PPGCOM-UFPA; 

b) a solicitação do orientador à Comissão de Pós-Graduação deve ser acompanhada de ementa e 
do conteúdo programático da disciplina a ser cursada, para fins de análise pela Comissão. 

c) no caso de realização de disciplina obrigatória externamente ao PPGCOM-UFPA, obedecendo ao 
disposto anteriormente, só será permitida a integralização do equivalente a 3 (três) créditos, 
dentre os exigidos para a obtenção do grau de Mestre. 

 

2.1.6 Disciplinas optativas  

2.1.6.1 As disciplinas optativas serão cursadas no PPGCOM-UFPA; 

2.1.6.2 a critério do orientador e da Comissão de Pós-Graduação, os alunos regularmente 
matriculados poderão cursar disciplinas optativas de outros Programas de Pós-Graduação Stricto 
sensu recomendados pela CAPES;  

2.1.6.3 no caso de disciplinas optativas cursadas externamente ao PPGCOM-UFPA, serão 
considerados no máximo 6 (seis) créditos dentre os exigidos para a obtenção do grau de Mestre. 
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2.1.7 Avaliação nas disciplinas 

 

a) Em cada disciplina, a avaliação do aluno será feita por meio de provas e/ou trabalhos 
acadêmicos e de controle de frequência e será expressa em conceitos de acordo com os 
parâmetros da Tabela 1 abaixo: 

  

Intervalo de Notas Conceito Representação do Conceito 

9,0 a 10,0 Excelente E 

7,0 a 8,9 Bom B 

5,0 a 6,9 Regular R 

0,0 a 4,9 Insuficiente INS 

SA Sem Aproveitamento AS 

SF Sem Frequência SF 

 

 

b) será considerado aprovado na disciplina o aluno que, necessariamente, apresentar conceito 
igual ou superior a “R” (Regular) e frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%) 
nas atividades desenvolvidas; 

c) a avaliação do rendimento acadêmico será feita, em cada disciplina, abrangendo sempre os 
aspectos de eficiência e assiduidade; 

d) a critério do professor, a avaliação da eficiência, em cada disciplina, far-se-á por um ou por 
mais de um dos seguintes meios de aferição: trabalhos, projetos, provas, artigos científicos, 
trabalho de pesquisa individual, efetiva participação nas atividades da disciplina ou por outro 
processo julgado pertinente pelo responsável da disciplina;  

e) não será permitida a entrega de trabalhos idênticos ou assemelhados para mais de uma 
disciplina;  

f) os resultados da avaliação em cada disciplina deverão ser entregues até o início do período 
letivo subsequente, cabendo ao Colegiado do Programa solucionar os casos excepcionais.  

 

2.1.8 O cancelamento de turmas de disciplinas ocorrerá, caso 

a) não tenha sido atingido o número mínimo de 3 (três) alunos regulares por turma; 

b) o ministrante, mediante justificativa, solicite o cancelamento da turma por motivo de força 
maior, com prazo de até 40 (quarenta) dias antes do início das aulas, solicitação essa enviada à 
Comissão de Pós-Graduação para análise e deferimento;   

c) no caso de cancelamento, justificado e aprovado, os alunos matriculados na disciplina cancelada 
serão remanejados para outra disciplina que atenda ao respectivo plano de pesquisa do aluno, a 
partir da recomendação do orientador. 
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2.1.9 Créditos especiais 

2.1.9.1 Os créditos referentes às disciplinas optativas podem ser substituídos por até 3 (três) 
créditos especiais, desde que o aluno realize, durante o período em que estiver matriculado no 
Programa, as atividades abaixo descritas, obedecendo a seguinte atribuição máxima: 

a) trabalho individual completo publicado em revista de circulação nacional ou internacional que 
tenha corpo editorial reconhecido e faça parte do Sistema Qualis CAPES, categorizado nos extratos 
A e B, até 02 (dois) créditos; 

b) Estágio de Docência, exceto o obrigatório à bolsista, até 02 (dois) créditos; 

c) capítulo de livro de autoria individual de reconhecido mérito na área de conhecimento do 
Programa, até 2 (dois) créditos; 

d) autoria individual de livro de reconhecido mérito na área de conhecimento do Programa, até 3 
(três) créditos; 

e) publicação de trabalho individual completo em anais de eventos, até 1 (um) crédito; 

f) outras atividades, a serem submetidas à avaliação e aprovação da Comissão de Pós-Graduação. 

 

 

2.2 Exame de Qualificação 

 

2.2.1 O Exame de Qualificação não conta crédito ou carga horária, mas é etapa obrigatória para o 
Mestrando, tendo como objetivo avaliar as atividades desenvolvidas pelo aluno no curso e, 
principalmente, o andamento do projeto da Dissertação, com vistas à obtenção do título de Mestre 
no PPGCOM-UFPA. 

a) O Exame de Qualificação consistirá na arguição do aluno, por parte de uma Comissão 
Examinadora, sobre Relatório escrito em português referente à Dissertação em andamento; 

b) a Comissão Examinadora será designada pela Comissão de Pós-Graduação e homologada pelo 
Colegiado e será composta pelo orientador e por dois professores doutores; 

c) o aluno de Mestrado submeter-se-á ao Exame de Qualificação após a finalização dos créditos 
exigidos em disciplinas; 

d) o prazo para a realização do Exame do Relatório de Qualificação será de 30 (trinta) dias, 
contatos a partir da inscrição; 

e) no caso de reprovação no Exame de Qualificação, o novo prazo máximo para o exame é de 90 
(noventa) dias, a contar da data de realização da primeira apresentação; 

f) a solicitação do Exame de Qualificação será feita pelo(a) orientador(a), mediante preenchimento 
de formulário próprio disponível na Secretaria  do PPGCOM-UFPA e encaminhado à Coordenação; 

g) a inscrição para o Exame de Qualificação deverá ser feita até o 12º mês do início da contagem 
da primeira matrícula do mestrando (ingresso como aluno regular no Programa); 

h) no ato da inscrição o aluno deverá depositar o Relatório de Qualificação em 5 (cinco) cópias, 
redigido em português, acompanhado de Formulário de Solicitação de Exame de Qualificação, 
preenchido e assinado pelo orientador, com sugestão de nomes para composição da Comissão 
Examinadora a ser designada pela Comissão e homologada pelo Colegiado; 

i) cabe ao orientador os contatos iniciais com os membros da Comissão Examinadora; 
j) a Secretaria do PPGCOM-UFPA será responsável pelo encaminhamento dos exemplares do 
Relatório de Qualificação, marcando data e horário da apresentação do Relatório com os membros 
componentes da Comissão Examinadora. 
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2.2.2 A elaboração do Relatório de Qualificação deverá contemplar duas partes, a primeira, 
contendo o Memorial de Atividades, e a segunda, o Projeto da Dissertação. 

2.2.2.1 A primeira parte com o Memorial de Atividades deverá apresentar os seguintes tópicos: 

a) dados pessoais do aluno; 

b) Histórico Escolar (das disciplinas cursadas no Mestrado); 

c) trabalhos acadêmicos realizados: listagem total dos trabalhos (título, resumo, disciplina em que 
foi apresentado) e trabalhos vinculados à Dissertação (título, resumo, disciplina em que foi 
apresentado);  

d) cópias de comprovantes de outras atividades (publicações, congressos, Estágio de Docência 
etc.); 

e) Currículo Lattes. 

 

2.2.2.2 A segunda parte com o Projeto da Dissertação deverá apresentar os seguintes tópicos: 

a) título (mesmo que provisório); 

b) objeto da pesquisa: problema, relevância, justificativa e objetivos; 

c) pesquisa bibliográfica: quadro teórico de referência; 

d) metodologia: procedimentos metodológicos adotados (hipóteses, amostragem, 

instrumentos e técnicas de coleta de dados, conceitos fundamentais, recortes teóricos, delimitação 
do objeto etc.); 

e) referências bibliográficas e webgráficas (obras utilizadas no Exame de Qualificação); 

f) sumário ampliado da Dissertação de Mestrado (proposta detalhada dos capítulos); 

g) capítulos prontos (se já houver); 

h) dificuldades encontradas até o momento para desenvolver a pesquisa e como pretende 

superá-las; 

i) plano de pesquisa com o cronograma, descrevendo as atividades e período de execução até a 
data do depósito da Dissertação para defesa; 

j) apresentação: capa e folha de rosto de acordo com modelo fornecido pelo PPGCOM-UFPA, 
resumo em português e em inglês (abstract) e palavras-chave (key words).  

 

2.2.3 Comissão Examinadora para o Exame de Qualificação 

a) O orientador deverá encaminhar ao PPGCOM-UFPA o Formulário de Solicitação do Exame de 
Qualificação, com sugestão dos membros da Comissão Examinadora; 

b) a Comissão Examinadora para o Exame de Qualificação será constituída por 3 (três) membros 
titulares e um suplente, sendo um deles o orientador - que atuará como presidente dos trabalhos -
, e tendo, pelo menos, um outro professor membro do PPGCOM-UFPA na Comissão, além do 
orientador. Em caso de impedimento do orientador, a Comissão de Pós-Graduação poderá 
designar um professor do Programa para substituí-lo na presidência da Comissão; 

c) caso o examinador não seja docente da UFPA ou não possua cadastro atualizado na Secretaria 
do PPGCOM-UFPA, deve ser anexado formulário de cadastro e Currículo Lattes. 

 

2.2.4 Sessão do Exame de Qualificação 

a) A sessão para o Exame de Qualificação poderá ser aberta ou fechada, cabendo ao orientador e 
ao orientando a escolha por uma das formas, o que deverá ser comunicado previamente à 
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Coordenação do Programa, no mínimo com 10 (dez) dias de antecedência; 

b) após o exame, a Comissão Examinadora deverá apresentar uma Ata de Desempenho do aluno, 
de acordo com modelo fornecido pela Secretaria do PPGCOM-UFPA, com o parecer “qualificado” 
ou “não-qualificado”, acompanhado de breve justificativa dos membros da Comissão, com 
recomendações, se houver. 

 

2.2.4.1 No Exame de Qualificação, a avaliação deverá ater-se ao Relatório apresentado pelo 
candidato(a), no qual a Comissão Examinadora procurará verificar:  

a) o aproveitamento das disciplinas; 

b) o domínio do tema da pesquisa; 

c) o domínio de temas correlatos; 

d) a autonomia científica; 

e) o conhecimento da bibliografia científica relacionada ao tema do trabalho; 

f) o conhecimento das técnicas de pesquisa utilizadas e a sua relevância para o andamento do 
trabalho; 

g) as perspectivas do projeto em função do trabalho realizado. 

 

2.2.4.2 A Comissão

 

 Examinadora poderá sugerir complementação ou modificação do plano de 
pesquisa ou, ainda, estudo visando sanar deficiências de conhecimento eventualmente 
constatadas. 

2.2.4.3 O candidato será considerado “qualificado” se obtiver aprovação dos 3 (três) 
examinadores. 

 

2.2.4.4 Ao candidato “não qualificado” no Exame será concedida uma segunda e última chance, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de realização da primeira apresentação, com 
a mesma Comissão Examinadora, salvo no caso da impossibilidade, justificada, de um de seus 
membros. No caso de não qualificação na segunda apresentação, o aluno será automaticamente 
desligado do Programa.  

 

2.3 Elaboração e Defesa da Dissertação 

 

2.3.1 As atividades de elaboração da Dissertação poderão ser desenvolvidas por mais de um 
período letivo. 

2.3.2 A Dissertação deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) ser obrigatoriamente redigida em língua portuguesa, de acordo com as normas do PPGCOM-
UFPA orientadas a partir da ABNT; 

b) apresentar capa e folha de rosto de acordo com modelo fornecido pelo PPGCOM-UFPA; 

c) apresentar resumo em português e em inglês (abstract), assim como palavras-chave e key 
words (cinco palavras); 

d) apresentar os elementos formais básicos de uma dissertação, como sumário, introdução, 
capítulos, conclusão, referências bibliográficas, videográficas e webgráficas (obras utilizadas no 
trabalho) e eventuais anexos. 
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2.3.3 Para a defesa da Dissertação, devem ser obrigatoriamente depositadas na Secretaria do 
PPGCOM-UFPA: 

a) formulário com a sugestão de Comissão Examinadora, preenchido e assinado pelo orientador; 

b) 4 (quatro) cópias impressas (da Dissertação). 

 

2.3.4 As dissertações, de autoria exclusiva do aluno(a), serão defendidas e avaliadas em sessão 
pública por uma Comissão Examinadora sugerida pelo orientador, aprovada pela Comissão de Pós-
Graduação e homologada pelo Colegiado do PPGCOM-UFPA. 

2.3.5 A Comissão Examinadora da Dissertação de Mestrado será composta por 04 (quatro) 
professores doutores: o professor orientador, 01 (um) professor vinculado ao Programa e 01 (um) 
professor externo ao Programa, além de 01 (um) suplente. 

2.3.6 Na impossibilidade da participação do orientador, este poderá ser substituído na defesa pelo 
coorientador, quando for o caso, ou pelo Coordenador do Programa, mediante aprovação da 
Comissão de Pós-Graduação e homologação do Colegiado de Pós-Graduação. 

2.3.7 Uma vez aprovada a composição da Comissão Examinadora e a data da defesa, só poderão 
ser alteradas as indicações de nomes mediante nova proposição aprovada pela Comissão de Pós-
Graduação e homologada pelo Colegiado do PPGCOM-UFPA. 

2.3.8 Cabe ao orientador os contatos iniciais com os membros da Comissão Examinadora. 
 

2.3.9 Os exemplares da Dissertação, juntamente com a solicitação de defesa, deverão ser 
encaminhados ao Programa com antecedência mínima de 30 (trinta) dias à data da defesa da 
Dissertação.  

2.3.10 Ao pedido de defesa da Dissertação deverá ser anexado comprovante de participação, 
durante o curso, em pelo menos um evento científico nacional ou internacional, com apresentação 
de artigo científico individual ou em coautoria com o orientador. E, nessa ocasião, deverá ser 
anexado o comprovante de publicação de artigo ou aceite para publicação de texto científico em 
revista indexada nacional ou internacional, dentre os estratos A1, A2, B1 e B2, de preferência em 
coautoria com o orientador. 

2.3.11 A Secretaria do Programa será responsável pelo encaminhamento dos exemplares da 
Dissertação, marcando data e horário da defesa pública com os membros componentes da 
Comissão Examinadora. 

2.3.12 A defesa pública da Dissertação consistirá de uma exposição oral, de até 30 minutos, 
durante a qual o candidato apresentará uma síntese de seu trabalho, seguida de arguição 
individual pelos membros da Comissão Examinadora, com duração determinada pelo presidente da 
Comissão. 

2.3.12.1 Para a defesa da Dissertação, o candidato deverá demonstrar conhecimento da literatura 
existente, capacidade de investigação e síntese.      

2.3.13 A ordem dos examinadores, na arguição, ficará a critério do presidente da Comissão 
Examinadora. 
 

2.3.14 Encerrados os trabalhos de arguição, cada componente da Comissão Examinadora receberá 
uma ficha na qual, em sessão secreta, deverá registrar se o candidato foi “aprovado”, “aprovado 
mediante reformulação sob responsabilidade do aluno e do orientador” ou “reprovado”.   

a) Será considerado “aprovado” o candidato que obtiver aprovação pela maioria dos 
examinadores, condicionado ou não a pequenas alterações (como ajuste de páginas e folhas 
de rosto, correção ortográfica, entre outras dessa natureza), desde que não configure mudanças 
em profundidade, o que levaria a outra categoria deste subitem. 
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b) Será considerado “aprovado mediante reformulação sob responsabilidade do aluno e do 
orientador” o candidato que obtiver aprovação pela maioria dos examinadores, condicionada a 
alterações de forma ou de conteúdo de natureza mais substancial, em grau superior ao previsto 
no subitem anterior. 

c) Será considerado “reprovado” o candidato que obtiver reprovação pela maioria dos 
examinadores. 

2.3.15 Após a defesa da Dissertação, a Comissão Examinadora deverá apresentar uma Ata de 
Desempenho do aluno, de acordo com modelo fornecido pela Secretaria do PPGCOM-UFPA, com 
um dos pareceres: “aprovado”, “aprovado mediante reformulação sob responsabilidade do 
aluno e do orientador” ou “reprovado”.  

2.3.16 Tanto no caso de pequenas alterações ou reformulações as mesmas devem estar indicadas 
na Ata de Desempenho.   

2.3.17 No caso de reformulação, o candidato deverá submeter o novo texto, no prazo 
máximo de 2 (dois) meses, novamente à mesma Comissão Examinadora, que emitirá 
parecer por escrito aprovando-o ou reprovando-o. 

2.3.18 Nos casos de reprovação na defesa não será admitida a reapresentação do mesmo 
trabalho, caso o candidato reingresse no Programa. 

2.3.19 A critério da Comissão Examinadora, por unanimidade de seus membros, poderá ser 
atribuída à(ao) candidata(o) aprovada(o) a menção de “Louvor” quando se tratar de trabalho de 
mérito excepcional. 

2.3.19 Após a defesa e aprovação final, com todas as alterações indicadas, a Dissertação deve ser 
obrigatoriamente depositada na Secretaria do PPGCOM-UFPA obedecendo aos seguintes 
critérios:  

a) 6 (seis) cópias impressas; 

b) das 6 (seis) cópias impressas, 2 (dois) exemplares deverão, obrigatoriamente, estar 
encadernados com capa inteira em percalux. 

c) 1(um) CD-ROM com arquivo da Dissertação, com o conteúdo integral do trabalho, inclusive 
ilustrações, se for o caso. A versão digital deve ser entregue em um único arquivo no formato PDF 
e não deve ser protegido por senha, para permitir o preparo e encaminhamento à Biblioteca 
Digital de Dissertações; 

d) formulário de autorização para publicação do trabalho no portal de Teses/Dissertações da 
CAPES. 
 

3 MATRÍCULA, TRANCAMENTO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA  

 

3.1 A matrícula deverá ser realizada pelo discente a cada período letivo, inclusive naqueles de 
realização e defesa da dissertação. 

3.2 O trancamento de matrícula será permitido como Trancamento Justificado, como Trancamento 
de Disciplina e como Trancamento Geral de Matrícula. Os pedidos de trancamento serão decididos 
pelo Colegiado do PPGCOM-UFPA. 

3.3 O Trancamento Justificado se aplica aos casos em que fique comprovado o impedimento 
involuntário do aluno para exercer suas funções, conforme estabelecem as normas da 
Universidade Federal do Pará e da legislação brasileira pertinente. 

3.4 O Trancamento de Disciplina será permitido em uma ou mais disciplinas, individualizadas, 
desde que ainda não se tenha integralizado 1/3 das atividades previstas para a disciplina – o que 
configuraria abandono da disciplina -, salvo caso especial, a critério do Colegiado do PPGCOM-
UFPA, respeitando prazo estipulado pelo Programa e aprovado pela Comissão de Pós-Graduação. 

3.4.1 É vedado o trancamento de matrícula da mesma disciplina por mais de uma vez, restando 
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ao aluno as possibilidades de cursar a disciplina ou de arcar com o ônus de reprovação por 
abandono. 

3.4.2 O Trancamento de Disciplina não poderá exceder a dois períodos letivos. 

3.5 O Trancamento Geral de Matrícula em todas as disciplinas do período letivo em execução 
corresponde à interrupção de estudo e só poderá ser concedido em caráter excepcional, a critério 
do Colegiado. 

3.6 O Trancamento Geral de Matrícula não poderá exceder a um período letivo.  

3.7 O Trancamento Geral de Matrícula concedido pelo Colegiado nos termos excepcionais não será 
computado para efeito de integralização do tempo máximo do curso. 

3.8 O trancamento de estudo não será permitida no primeiro período letivo. 

3.9 O aluno com Trancamento Geral de Matrícula, aprovado em caráter excepcional, não fará jus a 
bolsa de estudos. 

3.9.1 Se o aluno tiver bolsa, ela será repassada para o próximo aluno na lista de espera; se o 
aluno estiver na lista de espera, a oportunidade de receber bolsa será facultada também ao 
próximo aluno na lista de espera. 

3.10 Ao final do período de validade do Trancamento, o aluno deverá, para reassumir a sua 
situação de aluno regular, renovar a matrícula mediante o formulário de "Requerimento de 
Matrícula", retirado na Secretaria do PPGCOM-UFPA, observando o período estipulado no 
Calendário Acadêmico da UFPA. 

3.11 Será considerado em situação de abandono do Programa o aluno que não efetuar a sua 
matrícula regularmente, a cada período letivo, inclusive quando estiver na fase de elaboração e 
defesa da Dissertação. 

3.11.1 Em consequência, o aluno em situação de abandono será automaticamente desligado do 
Programa. 

3.12 Admitir-se-á o cancelamento de matrícula, em qualquer tempo, por solicitação do aluno, 
correspondendo isso ao seu desligamento do Programa. 

 

4  SOLICITAÇÃO DE COORIENTAÇÃO 
 

4.1 Poderá ser solicitado pelo orientador um coorientador, cujo papel será o de auxiliar na 
formação do aluno de mestrado, assim como colaborar com o PPGCOM-UFPA com a aplicação de 
metodologias e técnicas. 

 

4.2 O coorientador deverá, obrigatoriamente, ser professor de ensino superior e/ou pesquisador 
com titulação de doutor e apresentar currículo compatível com as atividades a serem 
desenvolvidas no projeto.  

 
4.3 Para solicitação de coorientação, o professor orientador do PPGCOM-UFPA deverá 
encaminhar à Coordenação do Programa os seguintes documentos para aprovação: 

a) carta convite emitida pelo orientador ao coorientador; 

b) carta de aceite do coorientador, especificando o aluno e o tema do projeto a ser desenvolvido; 

c) currículo do coorientador; 

d) cópia do projeto de pesquisa do aluno;  

e) justificativa detalhada da importância da coorientação, especificando os pontos que auxiliarão 
na formação do aluno e no desenvolvimento do projeto. 
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4.4 A Comissão de Pós-Graduação do PPGCOM-UFPA deliberará sobre a solicitação de 
coorientação, levando em conta a contribuição significativa ao projeto e que não gere ônus à 
UFPA. 

 

4.5 A coorientação não implicará em credenciamento junto ao corpo docente do PPGCOM-UFPA. 

 

 

5 ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NO MESTRADO  

 

5.1 Tendo em vista que o Estágio de Docência integra o PPGCOM-UFPA como parte da formação 
do pós-graduando, objetivando a preparação para a docência e a qualificação do ensino de 
graduação, ficam estabelecidos os seguintes critérios para seu exercício: 

 

a) O Estágio de Docência em curso de graduação é obrigatório para todos os mestrandos bolsistas 
da CAPES e facultativo para os demais alunos do programa;  

b) O seu cumprimento é condição para a manutenção da bolsa; 

c) Mestrandos que sejam comprovadamente professores universitários estão dispensados de 
realizarem o Estágio; 

d) A duração mínima do Estágio para os mestrandos é de um semestre letivo.  

 

 

5.2 O pós-graduando deve realizar a matrícula para o Estágio de Docência na Secretaria do 
PPGCOM-UFPA. 

5.2.1 No ato da matrícula o pós-graduando deve apresentar:  

a) o Plano de Ensino da Disciplina da qual vai desenvolver o Estágio; 

b) o Plano de Trabalho detalhado e elaborado em conjunto com o orientador e, quando for o caso, 
pelo professor responsável pela disciplina na qual ocorrerá o Estágio, informando: o número de 
créditos pleiteados, as atividades que serão realizadas pelo pós-graduando e as contribuições 
dessa atividade para a pesquisa e a formação do pós-graduando; 

c) o comprovante da anuência do diretor da Faculdade/Departamento na Graduação na qual a 
disciplina é ofertada. 

5.2.2 As atividades de avaliação, quando realizadas pelo pós-graduando estagiário, deverão 
necessariamente ser supervisionadas pelo docente responsável pela disciplina. 

5.2.3 O aluno de Mestrado poderá totalizar até 02 (dois) créditos no Estágio de Docência, em 
matrículas sucessivas, para integralização curricular, conforme previsto no subitem 2.3.10.  

5.2.4 As atividades do Estágio de Docência deverão ser compatíveis com a linha de pesquisa do 
PPGCOM-UFPA na qual se insere o pós-graduando. 

5.2.5 Somente poderão realizar o Estágio de Docência alunos que já tenham cursado, com 
aprovação, a disciplina obrigatória Teorias da Comunicação. 

5.2.6 O acompanhamento e a avaliação do pós-graduando estagiário somente podem ser 
realizados por professor supervisor que possua, no mínimo, título de doutor.  

5.2.7 Poderão atuar em simultâneo como estagiário mais de um aluno de pós-graduação em cada 
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disciplina. 

5.2.8 As atividades dos alunos realizadas dentro dos estágios de docência não poderão ultrapassar 
30% (trinta por cento) do total da carga horária de cada disciplina alocada para o Estágio. 

5.2.9 São consideradas atividades de ensino para Estágio de Docência: 

a) ministrar aulas teóricas e práticas; 

b) participar em avaliação parcial de conteúdos programáticos, teóricos e práticos; 

c) aplicar métodos ou técnicas pedagógicas, como estudos dirigidos ou seminários. 

5.2.10 Na conclusão do Estágio, o pós-graduando deve apresentar à Coordenação do PPGCOM-
UFPA o relatório das atividades realizadas, acompanhado de pareceres emitidos pelo professor 
supervisor do estágio (responsável pela disciplina) e pelo professor orientador.  
5.2.11 As especificações relativas à atividade Estágio de Docência deverão constar no Histórico 
Escolar do aluno de pós-graduação. 

5.2.12 O não cumprimento das disposições destas Normas implica a impossibilidade de realização 
do Estágio de Docência ou sua posterior regularização. 

5.2.13  As atividades do pós-graduando em Estágio de Docência se configuram como modalidade 
de formação didática, não constituindo qualquer obrigação administrativa e/ou trabalhista e nem 
permitindo pagamento ou retribuição, a qualquer título. 

 

 

6 BOLSAS DE ESTUDO DE MESTRADO 

 

6.1 As bolsas de estudo são concedidas por agências de fomento à pesquisa e têm como objetivo 
apoiar o discente no desenvolvimento dos estudos. Os critérios apresentados a seguir tem como 
orientações as normas estabelecidas pelas instituição de fomento. 

 

6.2 O período de concessão de bolsas será de no máximo 24 (vinte e quatro) meses para o 
Mestrado, prazo esse estipulado a partir da matrícula do aluno no Programa. 
 

6.3 Concessão e manutenção de bolsas 

6.3.1 A Comissão de Pós-Graduação distribuirá, renovará ou cancelará as bolsas de Mestrado 
concedidas ao Programa. 

6.3.2 As reuniões para decisão dos assuntos de sua competência serão convocadas pela 
Coordenação do PPGCOM-UFPA. 

6.3.3 As normas para concessão das referidas quotas são aprovadas pelas Agências e se 
constituem nos documentos básicos para a regulamentação desse tipo de apoio aos pós-
graduandos. 
6.3.4 Tendo em vista o reduzido número de bolsas disponível no país, ficam estabelecidos, por 
ordem de prioridade, os seguintes critérios para concessão e manutenção de bolsas: 

a) Discente com dedicação integral e exclusiva às atividades do PPGCOM-UFPA para o 
desenvolvimento de seus estudos; 

b) discente que alcançar melhor classificação no processo seletivo;  

c) discente com comprovado rendimento, em disciplinas e demais atividades acadêmico-
científicas, inclusive Estágio de Docência, igual ou acima de B (Bom), para alunos bolsistas;  

d) discente com desempenho igual ou acima de B (Bom) atribuído pela Comissão de Pós-
Graduação mediante a análise do Relatório Anual de Atividades, Ficha de Avaliação do Orientador, 
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desempenho no curso, bem como de outros instrumentos a critério da Comissão; 

e) discente que não tiver vínculo empregatício ou que tiver vínculo com contrato suspenso, sem 
remuneração, durante todo o período de concessão da respectiva bolsa;  

f) discente que receba remuneração bruta inferior ao valor da bolsa, decorrente de vínculo 
funcional na área de educação, desde que liberado integralmente da atividade profissional, e que 
esteja cursando a pós-graduação nas respectivas áreas;  

g) discente que necessite de complementação, respeitando os critérios expressos na Portaria 
Conjunta n.1 da CAPES, de 15 de julho de 2010.  
 
6.3 Suspensão de bolsa 

6.3.1 O período máximo de suspensão da bolsa de mestrado, devidamente justificado, será de até 
6 (seis) meses e ocorrerá nos seguintes casos: 

a) até 6 (seis) meses, no caso de doença grave que impeça o bolsista de participar das atividades 
do curso ou para parto e aleitamento de filho; 

b) até 6 (seis) meses para mestrado sanduíche, dentro do Programa PROCAD/CAPES. 

 

6.3.2 A suspensão pelos motivos previstos na letra a deste artigo não será computada para efeito 
de duração da bolsa.  

6.3.3 É vedada a substituição de bolsista durante a suspensão da bolsa. 

 

6.4 Manutenção de bolsa Coleta de dados ou estágio no país e no exterior  

6.4.1 A bolsa será mantida quando o mestrando, por prazo não superior a seis meses, afastar-se 
da localidade em que realiza o curso para realizar estágio em instituição nacional ou para coletar 
dados necessários à elaboração de sua dissertação, se a necessidade do estágio ou da coleta for 
reconhecida pela CPG/PROF/CAPES para o desenvolvimento do plano de trabalho proposto. 

 
6.5 Revogação da concessão de bolsa 

6.5.1 Será revogada a concessão da bolsa, com a consequente restituição de todos os valores de 
mensalidades e demais benefícios, nos seguintes casos: 

a) se apurada omissão de percepção de remuneração, quando exigida; 

b) se apresentada declaração falsa da inexistência de apoio de qualquer natureza, por outra 
agência; 

c) se praticada qualquer fraude pelo bolsista, sem a qual a concessão não teria ocorrido; 

d) ter nas disciplinas e atividades acadêmicas aproveitamento inferior a sete, equivalente ao 
conceito B. 

 

6.5.2 A bolsa poderá ser revogada a qualquer tempo por infringência à disposição destas normas, 
ficando o bolsista obrigado a ressarcir o investimento feito indevidamente em seu favor, 
permanecendo impossibilitado de receber benefícios por parte da CAPES pelo período de 5 (cinco) 
anos, contados a partir do conhecimento do fato. 

 

6.6 Cancelamento de bolsa 

6.6.1 O cancelamento de bolsa, com ou sem a imediata substituição por outro aluno do Programa, 
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deverá ser comunicado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a qual informará 
mensalmente a CAPES os cancelamentos ocorridos. 

6.6.2 No âmbito da IES, a Comissão de Bolsa/CAPES poderá proceder, a qualquer tempo, novas 
concessões de bolsas e substituições de bolsistas, devendo comunicar o fato à CAPES. 

6.6.3 Não cabe substituição de bolsista durante a suspensão da bolsa a pedido justificado. 

 

6.7 Os alunos não-contemplados no início de cada ano letivo passam a integrar uma lista de 
espera.  

 

6.8 A aprovação no processo seletivo não garante o recebimento de bolsas de estudo. 

 

6.9 Não poderá concorrer à bolsa o pós-graduando que estiver aposentado ou em situação 
equivalente. 

 

6.10 Não poderá concorrer à bolsa o pós-graduando que possuir qualquer relação de trabalho com 
a UFPA, Instituição promotora do programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia. 

 

6.11 Não é permitido o acúmulo de bolsa de qualquer modalidade com auxílio de agências de 
fomento ou organismo nacional ou internacional. 

 

6.12 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGCOM-UFPA, ouvida a Comissão de 
Pós-Graduação. 

 

 
7 REALIZAÇÃO DE DISCIPLINA POR ALUNOS DE OUTROS PROGRAMAS 

 

7.1 A critério da Comissão de Pós-Graduação do Programa, poderão ser aceitos alunos de cursos 
de pós-graduação Stricto sensu recomendados pela CAPES, de outras instituições, para cursar 
disciplinas ofertadas pelo Programa, obedecendo aos seguintes critérios: 

a) Disponibilidade de vagas na disciplina; 

b) Concordância do professor responsável pela disciplina. 

 

7.2 Atendido o disposto nos subitens anteriores, as vagas serão ofertadas na seguinte ordem de 
prioridade: 

a) alunos regularmente matriculados nos Programas de Pós-Graduação da UFPA; 

b) alunos regularmente matriculados nos Programas de Pós-Graduação recomendados pela 
CAPES;  

c) alunos regularmente matriculados nos Programas de Pós-Graduação internacionais, com 
convênio vigente com a UFPA;  

d) alunos regularmente matriculados nos demais Programas de Pós-Graduação recomendados pela 
CAPES de Instituições de Ensino do Sistema Confessional ou Privado. 
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7.3 A matrícula será efetuada mediante solicitação do coordenador do Programa de origem do 
candidato à coordenação do PPGCOM-UFPA, a qual providenciará a inscrição do candidato em 
formulário próprio, respeitando-se o calendário das atividades acadêmicas da Universidade Federal 
do Pará. 

 

 

8  DESLIGAMENTO DO PROGRAMA 

 

8.1 O aluno matriculado no PPGCOM-UFPA poderá ser desligado do curso nos seguintes casos: 

 

a) Se não efetuar a matrícula regularmente nos períodos letivos consecutivos dentro do prazo 
previsto no calendário acadêmico fixado pelo PPGCOM-UFPA; 

b) após 02 (duas) reprovações em disciplinas cursadas, no próprio Programa ou em programas 
externos; 

c) após 02 (duas) reprovações no Exame de Qualificação; 

d) quando exceder os prazos de duração do curso em que está matriculado, conforme definidos no 
Regimento interno do PPGCOM-UFPA; 

e) Não houver entregue na Secretaria do Programa o seu pedido de qualificação, com visto e 
encaminhamento do Orientador, até o término do 12º (décimo segundo) mês a contar da data da 
matrícula inicial na Instituição; 

f) Por decisão do orientador, na fase de elaboração da Dissertação, no caso de desempenho 
insatisfatório do aluno por 2 (dois) períodos letivos consecutivos ou não; 

g) Se for reprovado na defesa da Dissertação; 

h) Se desenvolver qualquer trabalho, final ou de disciplina, em ligação com o Programa que 
configure, no todo ou em parte, a prática de plágio ou outro modo de imitação ou falsificação; 

i) Por decisão do Colegiado, ouvido o orientador, nos casos previstos no Regimento da UFPA no 
Regimento interno e nas Normas deste Programa; 

j) Por motivos disciplinares previstos no Regulamento Geral da Universidade Federal do Pará. 

 

 

9 EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 

 

9.1 A expedição do Diploma de Mestre em Ciências da Comunicação far-se-á depois de cumpridas 
as exigências pertinentes e após homologação, pelo Colegiado, do resultado final da defesa da 
Dissertação, consignada em ata, e do relatório final do orientador. 

 

9.2 A expedição do Diploma de Mestre será efetuada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa, satisfeitas as exigências estabelecidas nos documentos normativos da UFPA e do 
PPGCOM-UFPA.  

 

9.3 Caberá à Coordenação do Programa encaminhar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
processo devidamente protocolado autorizando a expedição do Diploma, instruído dos seguintes 
documentos: 
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a) memorando do coordenador do Programa ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; 

b) relatório final do orientador com os anexos exigidos pelo PPGCOM-UFPA; 

c) certidão de homologação do relatório final do orientador; 

d) comprovante de quitação do pós-graduando com o Sistema de Bibliotecas da UFPA; 

e) fotocópia legível do Diploma de Graduação; 

f) fotocópias legíveis da Carteira de Identidade e do CPF; 

g) documento comprobatório, em caso de alteração do nome; 

h) certidão expedida pela Secretaria do Programa de inexistência de pendências;  

i) comprovação de entrega dos exemplares da Dissertação e uma cópia em mídia eletrônica. 

 

 

10 Outras Normas 

 

10.1 Ressalvados os direitos emanados da Lei de Direitos Autorais e de Propriedade Intelectual, os 
resultados da pesquisa da Dissertação de Mestrado serão de propriedade da Universidade e na sua 
divulgação, qualquer que seja o meio, constará obrigatoriamente a menção à Universidade, 
orientador e coorientador, se houver. 

 

10.2 É obrigatória a menção da agência financiadora da bolsa e/ou do projeto de pesquisa na 
Dissertação e nas eventuais publicações dela resultante. 

 

10.3 O prazo máximo de duração do curso, incluídas a elaboração e a defesa da dissertação é 
definido pelo o regimento do Programa, e não poderá exceder 24 (vinte e quatro) meses para 
cursos de mestrado.    

 

10.4 Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Pós-Graduação e pelo Colegiado do 
Programa. 

 

10.5 Ressalvados os casos de disposições superiores, estas Normas poderão ser alteradas pelo 
voto de dois terços dos membros do Colegiado. 

 

10.6 Os processos em tramitação devem ser regularizados em conformidade às normas aqui 
definidas e às disposições superiores da UFPA e do PPGCOM-UFPA. 

 

10.7 Estas Normas entram em vigor quando de sua publicação. 
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ANEXO 1 
 
Programa Comunicação, Cultura e Amazônia 

IES: Universidade Federal do Pará-UFPA 

Instituto: Letras e Comunicação 

Endereço do Programa: Cidade Universitária José da Silveira Netto - Campus Guamá , Rua 
Augusto Corrêa, n. 1, Instituto de Letras e Comunicação-ILC, 1º andar, CEP: 66075-110 – Belém-
Pará-Brasil. 

Telefone: (91) 3201-7526 (provisório) 

Fax: (91) 3201- 7606 (provisório) 

E-mail do Programa: poscomunicacaoufpa@gmail.com 

Início do curso: agosto/2010 

Nome do coordenador: Maria Ataide Malcher 

Nome do vice-coordenador: Netília Silva dos Anjos Seixas 

Área de Concentração: Comunicação 

Mestrado Acadêmico: Ciências da Comunicação 

Título após cumprir todas as exigências: Mestre em Ciências da Comunicação  

Tempo máximo de permanência no programa: dois anos (24 meses) incluindo qualificação e 
defesa da dissertação. 

 

Linhas de Pesquisa  

 

• Mídia e Cultura na Amazônia 

Ementa :  Estuda os processos interpretativos da mídia, na inter-relação com as identidades 
culturais, as redes sociais, a memória e o imaginário, que se efetivam no contexto da realidade 
amazônica. 

• Estratégias de Comunicação Midiática na Amazônia  

Ementa: Estuda os processos midiáticos como constituição de sentido. Pesquisa as diversas 
instâncias e formas desses processos como estratégias comunicativas, da produção à recepção, 
observando suas particularidades na Amazônia. 

 

  

Percurso Curricular Necessário 

Disciplinas 15 CRÉDITOS 

Dissertação 15 CRÉDITOS 
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Créditos Necessários Para a Titulação 30 CRÉDITOS 

 

Percurso Curricular 

 

 CÓDIGOS DISCIPLINAS  CLASSIFICAÇÃO 
DAS 

DISCIPLINAS 

CARGA 
HORÁRIA 

CRÉDITOS 

ILC251001 Teorias da Comunicação OBRIGATÓRIA 45 03 

 ILC251002 Metodologias da Pesquisa em 
Comunicação 

OBRIGATÓRIA 45 03 

ILC251003 Mídia e Cultura na Amazônia OPTATIVA 45 03 

ILC251004 Análise de Objetos Culturais 
e Midiáticos 

OPTATIVA 45 03 

ILC251005 Estratégias Institucionais em 
Comunicação na Amazônia 

OPTATIVA 45 03 

ILC251006 Estudos de Temas 
Amazônicos 

OPTATIVA 45 03 

ILC251007 A Poética do Imaginário na 
Cultura Amazônica 

OPTATIVA 45 03 

ILC251008 Representações Imagéticas 
da Amazônia 

OPTATIVA 45 03 

ILC251009 Mídia e Espetáculo: As 
Condições de Tecnicidade e 

Visualidade 

OPTATIVA 45 03 

ILC251010 Mídia e Meio Ambiente OPTATIVA  45 03 

ILC251011 Comunicação da Ciência OPTATIVA 45 03 

ILC251012 Mídia, Enunciação e 
Amazônia 

OPTATIVA 45 03 
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EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS E BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

OBRIGATÓRIAS 

Teorias da Comunicação 

A história e a sistematização das teorias da Comunicação na construção do seu campo e a sua 
aproximação e interface com as Ciências Sociais, especialmente com os estudos da cultura. As 
principais correntes, formuladores e abordagens conformadas pela ordenação do contemporâneo. 

Bibliografia 

BRIGGS, Asa; PETER, Burke. Uma história social da mídia: de Gutenberg à Internet. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

 

BOLAÑO, César Ricardo Siqueira. Qual a lógica das políticas de comunicação no Brasil? 
Coleção Questões Fundamentais da Comunicação, nº 10. São Paulo: Paulus, 2007. 

 

_____. Indústria cultural, informação e capitalismo. São Paulo: Hucitec, Polis, 2000. 

 

GARCIA-CANCLINI, Nestor. Leitores, espectadores e internautas. São Paulo: Iluminuras, 
2008. 

 

FAUSTO NETO, Antonio et al (Org.) Midiatização e processos sociais na América Latina. São 
Paulo: Paulus, 2008. 

 

FAUSTO NETO, Antonio et al (Org.). Campo da Comunicação: caracterização, problematizações 
e perspectivas. João Pessoa: Editora da UFPB, 2001. 

MARTIN-BARBERO, Jésus. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 2001. 

 

MARTINO, Luis Mauro Sá. Comunicação: troca cultural? São Paulo: Paulus, 2005. 

 

MELO, José Marques de. O campo da comunicação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

 

SODRÉ, Muniz. A Narração do fato: notas para uma teoria do acontecimento. Petrópolis: Vozes, 
2009.  

 

TEMER, Ana C. R. P. Para entender as teorias da comunicação. 2ed., Uberlândia: EDUFU, 
2009. 

 

THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

WOLF, Mauro. Teorias das comunicações. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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WOLTON, Dominique. É preciso salvar a comunicação. São Paulo: Paulus, 2006. 

 

_____. Pensar a comunicação. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004. 

 

Metodologias da Pesquisa em Comunicação 

A disciplina compreende duas fases articuladas entre si. Na primeira fase são fornecidos os 
subsídios teóricos necessários para entender a abordagem da metodologia e prática de pesquisa 
em Comunicação, numa perspectiva interdisciplinar. Na segunda fase são definidos alguns temas 
centrais com a finalidade de realizar debates acerca dos diversos métodos, a fim de promover 
uma reflexão sobre o plano teórico e operatório da pesquisa, visando à apresentação dos projetos 
individuais dos alunos em forma de seminários. 

Bibliografia 

 

BACHERLARD, Gaston. Epistemologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.  

 

BAUER, Martin W.; GASKELL, George (Orgs.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e 
som: um manual prático. 2ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

 

CARVALHO, M. C. M. (Org.) Construindo o saber. Técnicas de metodologia científica. Campinas: 
Papirus, 1988. 

 

COSTA, Luciana Miranda. Comunicação & meio ambiente: a análise das campanhas de 
prevenção a incêndios florestais na Amazônia. 1. Ed. Belém: Ed.da UFPA/NAEA, 2006. 

 

_____. O Alerta Verde: disputas de sentido e poder nas campanhas de prevenção a incêndios 
florestais na Amazônia. In: Gustavo Cimadevilla. (Org.). Comunicación, tecnología y 
desarrollo. 1 ed. Rio Cuarto: Editora da Universidad Nacional de Rio Cuarto, 2004, v. 1, p. 223-
237. 

 

DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (Orgs.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 
2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

DUTRA, Manuel Sena. A natureza da mídia: os discursos da TV sobre a Amazônia a 
biodiversidade e os povos da floresta. São Paulo: Anablume, 2009. 

 

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

 

GOMES, Mauro Wilton (Org.). Sujeito, o lado oculto do receptor. São Paulo: Brasiliense, 1995. 

 

JANTSCH, Ari Paulo; BIANCHETTI, Lucidio (Orgs.). Interdisciplinaridade: para além da filosofia 
do sujeito. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 
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LAGO, Cláudia; BENETTI, Márcia (Orgs.). Metodologia de pesquisa em jornalismo. 2ª Ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

 

LOPES, Maria Immacolata Vassallo de (Org). Epistemologia da comunicação. São Paulo: 
Loyola, 2003. 

 

______. Pesquisa em comunicação: formulação de um modelo metodológico. São Paulo: 
Loyola, 1990. 

 

MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

MALCHER, Maria Ataide, PAULA, Leandro Raphael Nascimento de. Mídia e Ecologia: o estado da 
arte da pesquisa em comunicação no Norte do Brasil. In: Mídia, ecologia e sociedade. São 
Paulo: INTERCOM, 2008, p. 427-450. 

 

MALDONADO, Alberto Efendy; BONIN, Jiani Adriana; ROSÁRIO, Nísia Martins do (Orgs.). 
Perspectivas metodológicas em comunicação: desafios na prática investigativa. João Pessoa: 
Editora Universitária da UFPB, 2008. 

 

NORONHA, Nelson M. Sociedade e cultura na Amazônia: notas sobre o trabalho multidisciplinar 
na pesquisa e na pós-graduação. Manaus: EDUA/FUA- Fundação Universidade Federal do 
Amazonas, 2008. 

 

SEIXAS, Netília Silva dos Anjos. Jornalismo e ironia: produção de sentido em jornais impressos 
no Brasil. Tese de doutorado. Recife: Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPe. 2006. 
Disponível em www.ufpe.br/pgletras/2006/teses/tese-netilia.pdf. 

 

SILVA, Tomaz Tadeu (Org.). O que é, afinal, Estudos Culturais? Belo Horizonte: Autêntica, 
2000. 

 

VÉRON, Eliseo. Fragmentos de um tecido. São Leopoldo, RS: UNISINOS, 2005. 

 

WEBER, Maria Helena et al. (Orgs.). Tensões e objetos da pesquisa em comunicação. Porto 
Alegre: Sulina, 2002. 

 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS  

 

Mídia e Cultura na Amazônia 

A disciplina discute a dimensão cultural dos processos midiáticos e comunicativos presentes na 
região amazônica. Observava-se o papel da mídia e da comunicação na conformação e na 
disseminação das representações sobre a realidade experimentada pelas populações amazônicas, 
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na produção de padrões culturais e na construção de consensos. Parte-se da compreensão das 
vivências midiáticas e digitais como práticas culturais para indagar sobre os processos de 
mediação, sociabilidade, hibridação, intersubjetividade e identificação social presentes na região, 
com particular atenção para o diálogo local-global e para a mistificação das identidades. Também 
se discutirá as singularidades locais ante a lógica do global, em uma relação dialógica e a relação 
entre midiatização, cotidiano e sociabilidade das práticas culturais na Amazônia, com atenção para 
as práticas culturais emergentes na região. 

Bibliografia 

 

ARAGÓN, Luiz E. (Org). Populações da Pan-Amazônia. Belém: UNESCO, 2005. 

 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG,1998. 

 

COELHO, Maria Célia Nunes; MATHIS, Armin (Orgs.). Políticas públicas e desenvolvimento 
local na Amazônia: uma agenda em debate. Belém: UFPA/NAEA, 2005. 

COSTA, José Marcelino da (Org.). Amazônia: desenvolvimento ou retrocesso. Belém: CEJUP. 
1992. 

 

COSTA, Luciana Miranda. Discurso e conflito: dez anos de disputa pela terra em Eldorado do 
Carajás. Belém: UFPA/NAEA, 1999. 

 

COSTA SOBRINHO, Pedro Vicente. Comunicação alternativa e movimentos sociais na 
Amazônia Ocidental. João Pessoa: Editora Universitária, 2001. 

 

DUARTE CARDOSO, Ana C. (Org.). O rural e o urbano na Amazônia: diferentes olhares em 
perspectiva. Belém: EDUFPA, 2006. 

 

DUTRA, Manuel Sena. A natureza da mídia: os discursos da TV sobre a Amazônia a 
biodiversidade e os povos da floresta. São Paulo: Annablume, 2009. 

 

GARCIA-CANCLINI, Nestor. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 
São Paulo: EDUSP, 2003. 

 

_____. Latino-Americanos à procura de um lugar neste século. São Paulo: Iluminuras, 
2008. 

 

FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
2001. 

 

FEATHERSTONE. Mike (Org.). Cultura global: nacionalismo, globalização e modernidade. 3ª ed. 
Petrópolis: Vozes, 1999. 

 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
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LOUREIRO, Violeta Refkalefsky. Amazônia no século XXI: novas formas de desenvolvimento. 
São Paulo: Empório do livro, 2009. 

 

MAIA, Rousiley; CASTRO, Maria C. (Orgs.). Mídia, esfera pública e identidades coletivas. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2006. 

 

MALCHER, Maria Ataide, BRITO, Rosaly. S. Da oralidade à era digital: as questões comunicacionais 
na Amazônia In: Mercado e comunicação na sociedade digital.  Santos: Unisanta; Unisantos e 
Unimonte, 2007, p. 89-110. 

 

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Tecnicidades, identidades, alteridades: mudanças e opacidades da 
comunicação no novo século. In: MORAES, Denis (Org.). Sociedade midiatizada. Rio de Janeiro: 
Mauad, 2006. 

 

MAUÉS, Raymundo Heraldo. Uma outra "invenção" da Amazônia: religiões, histórias, 
identidades. Belém: Cejup, 1999.  

 

PORRO, Antonio. O povo das águas: ensaios de etno-história amazônica. Petrópolis, RJ; São 
Paulo: Vozes; EDUSP, 1996. 

 

RODRIGUES, Adriano Duarte. Comunicação e cultura: a experiência cultural na era da 
informação. Lisboa: Presença, 1994. 

 

SOUZA SANTOS, Boaventura de. A gramática do tempo. Para uma nova cultura política. São 
Paulo, Cortez, 2006. 

 

Análise de Objetos Culturais e Midiáticos  

Abordagem das estratégias de análise de objetos culturais e midiáticos no âmbito de uma 
discussão epistemológica e fenomenológica. Estudos sobre a representação social, com ênfase nos 
aspectos discursivos, textuais, imagéticos e estéticos da mídia e de seus produtos, considerando 
as relações entre a Comunicação e outros sistemas discursivos. 

Bibliografia 

 

ANTELO, Raul et al (Orgs.). Declínio da arte, ascensão da cultura. Florianópolis: Letras 
Contemporâneas; ABRALIC, 1998. 

 

BAUDRILLARD, Jean. A ilusão do fim. Lisboa: Terramar,1995. 

 

BYSTRINA, Ivan. Tópicos de semiótica da cultura. São Paulo: CISC, 1995. 

 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas lingüísticas. São Paulo: EDUSP, 1996. 
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A disciplina contempla uma visão crítica sobre a formação histórica, econômica e social da 
Amazônia, com ênfase nas formulações culturais, ambientais e midiáticas. Discute, ainda, a 
compreensão das grandes problemáticas contemporâneas da região. 
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A Poética do Imaginário na Cultura Amazônica 

Compreendendo a cultura como incessante produção simbólica construída pelo homem e que 
também o constrói, destacar, dentre as suas várias dimensões, a dominante simbólica inter-
relacionada dialeticamente com as outras, numa complexa relação de totalidade. Ênfase sobre a 
cultura amazônica como exemplo de diversidade e sua significação para a humanidade, no âmbito 
do conhecimento e da esteticidade, que é uma de suas distinções. 
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Representações Imagéticas da Amazônia  

Relações entre iconicidade e processo de comunicação, tanto do ponto de vista propriamente 
visual quanto imagético-textual, e algumas modalidades de que se pode revestir em contextos 
diversos (publicidade, jornalismo, literatura, artes visuais, etc.). O papel da tecnologia, como 
processo e suporte, na produção de significados e formação de subjetividades. Representações 
imagéticas da Amazônia, auto-imagem e olhar do Outro. 
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Mídia e Espetáculo: as Condições de Tecnicidade e Visualidade 

A questão do espetáculo e de sua relação com a sociedade, com a política e com a mídia. Entender 
a natureza do espetáculo como um momento e um movimento imanentes da vida societária. A 
espetacularização como acionamento dos dispositivos para produzir o espetáculo. O espetáculo 
contemporâneo como forma de desencaixe e as novas sociabilidades glocais. Os rituais de 
consumo e o espetáculo. Os espetáculos culturais da Amazônia. 
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Mídia e Meio Ambiente 

Estratégias midiáticas e discurso ambiental. Vertentes dos discursos sobre a natureza. A Amazônia 
na mídia: a reconfiguração dos conceitos de populações tradicionais e de recursos naturais. O 
percurso discursivo dos conceitos de ecologia, biodiversidade, ecossistema, 
sustentabilidade/desenvolvimento sustentável e a consequente disputa pela produção de sentidos 
sobre esses conceitos. A inserção da Amazônia no debate ambiental globalizado. 
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