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RETIFICAÇÃO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INSCRIÇÃO 

 

        Estão prorrogadas, até dia 02 de dezembro de 2019, segunda-feira, as 23h59min, as 

inscrições para o processo seletivo para ingresso em 2020-1 nos cursos de Mestrado e Doutorado 

do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM. 

 

       RETIFICAÇÃO - NOVO CRONOGRAMA 

 
 

 

Processo Seletivo PPGCOM Período 

Inscrição – etapa 1 (Inscrição, upload de documentos e 

pagamento da taxa de inscrição) 

19/8/2019 até 

02/12/2019 

Prova dissertativa (classificatória e eliminatória) 5/12/2019 - 9h às 12h 

Prova de idioma estrangeiro (classificatória) 5/12/2019 - 14h às 18h 

Resultado parcial publicado no site (selecionados para a prova 

oral) 

5/12/2019 - período da 

tarde/noite 

Prova oral e avaliação de projetos (classificatória e eliminatória) 06/12/2019 

- manhã e tarde 

Resultado final publicado no site (aprovados no processo 

seletivo) 

6/12/2019 - período da 

tarde/noite 

Matrícula pela web dos candidatos aprovados e candidatura ao 

Processo Seletivo de Bolsa 

8 e 9/12/2019 

Início das aulas Fevereiro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 



       RETIFICAÇÃO - BIBLIOGRAFIA DA PROVA DISSERTATIVA 

 

ONDE SE LÊ: 

 

9. DA PROVA DISSERTATIVA 

Para cada processo seletivo, serão elaboradas previamente pelo colegiado do PPGCOM 

ESPM sete questões (doutorado) e seis questões (mestrado), uma para cada uma das obras 

indicadas na bibliografia do processo seletivo (relacionadas neste Edital). No dia da prova, 

serão sorteadas duas destas questões para cada prova (mestrado e doutorado), a serem 

respondidas pelos candidatos. A prova, sem consulta, terá duração de até 4 (quatro) horas. 

 

LEIA-SE: 

 

9. DA PROVA DISSERTATIVA 

Para cada processo seletivo, serão elaboradas previamente pelo colegiado do PPGCOM 

ESPM quatro questões (doutorado) e três questões (mestrado), uma para cada uma das 

obras indicadas na bibliografia do processo seletivo (relacionadas neste Edital). No dia da 

prova, serão sorteadas duas destas questões para cada prova (mestrado e doutorado), a 

serem respondidas pelos candidatos. A prova, sem consulta, terá duração de até 4 (quatro) 

horas. 

 

       RETIFICAÇÃO - BIBLIOGRAFIA DA PROVA DISSERTATIVA 

 

ONDE SE LÊ: 

 

10. BIBLIOGRAFIA DA PROVA DISSERTATIVA (obrigatória)  

(...) 

DOUTORADO    

Bibliografia obrigatória 

 

✓ DOUGLAS, Mary e ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ, 2009. 

✓ MARTÍN-BARBERO, Jesús. Ofício de cartógrafo. São Paulo: Loyola, 2004. 

✓ ROCHA, Rose & CASAQUI, Vander (orgs). Estéticas midiáticas e narrativas do 
consumo. Porto Alegre: Sulina, 2012. 

✓ SENNETT, Richard. A cultura do novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2006.  

 
 



Bibliografia complementar  

✓ APPADURAI, Arjun. A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva 
cultural. Niterói:UFF,  2008. 

✓ MOURA, Claudia Peixoto de; LOPES, Maria Immacolata Vassalo de (orgs.). Pesquisa em 
Comunicação: metodologias e práticasacadêmicas. Porto Alegre: ediPUCRS, 2016. 
(http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/Ebooks/Pdf/978-85-397-0803-1.pdf)  

✓ ROCHA, Rose & CASAQUI, Vander (orgs). Estéticas midiáticas e narrativas do 
consumo. Porto Alegre: Sulina, 2012.   

 

LEIA-SE: 

 

10. BIBLIOGRAFIA DA PROVA DISSERTATIVA (obrigatória)  

(...) 

DOUTORADO    

Bibliografia obrigatória 

 

✓ DOUGLAS, Mary e ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ, 2009. 

✓ MARTÍN-BARBERO, Jesús. Ofício de cartógrafo. São Paulo: Loyola, 2004. 

✓ ROCHA, Rose & CASAQUI, Vander (orgs). Estéticas midiáticas e narrativas do 
consumo. Porto Alegre: Sulina, 2012. 

✓ SENNETT, Richard. A cultura do novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2006.  

 
Bibliografia complementar  

✓ APPADURAI, Arjun. A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva 
cultural. Niterói:UFF,  2008. 

✓ MOURA, Claudia Peixoto de; LOPES, Maria Immacolata Vassalo de (orgs.). Pesquisa em 
Comunicação: metodologias e práticasacadêmicas. Porto Alegre: ediPUCRS, 2016. 
(http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/Ebooks/Pdf/978-85-397-0803-1.pdf)  

 

 

       RETIFICAÇÃO - ENTREVISTA 

 

ONDE SE LÊ: 

 

11. DA ENTREVISTA 

 

A entrevista será realizada por professores do PPGCOM integrantes da banca de seleção. Os 

candidatos ao mestrado terão 5 minutos iniciais para apresentação oral de seu pré-projeto, e os 

candidatos ao doutorado terão 10 minutos iniciais para apresentação e sustentação oral do projeto 

de pesquisa. Após essa apresentação e sustentação orais, a banca de seleção fará questões em torno 

dos pré-projeto (mestrado) e projeto de pesquisa (doutorado), além de outros aspectos referentes à 

trajetória acadêmica dos candidatos. 

 

 

file:///C:/Users/Denise_Lenovo/Downloads/(
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/Ebooks/Pdf/978-85-397-0803-1.pdf
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/Ebooks/Pdf/978-85-397-0803-1.pdf
file:///C:/Users/Denise_Lenovo/Downloads/(
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/Ebooks/Pdf/978-85-397-0803-1.pdf
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/Ebooks/Pdf/978-85-397-0803-1.pdf


LEIA-SE: 
 

 

11. DA ENTREVISTA 

 

A entrevista será realizada por professores do PPGCOM integrantes da banca de seleção. Os 

candidatos ao mestrado terão 10 minutos iniciais para apresentação oral de seu pré-projeto, e os 

candidatos ao doutorado terão 15 minutos iniciais para apresentação e sustentação oral do projeto 

de pesquisa. Após essa apresentação e sustentação orais, a banca de seleção fará questões em torno 

dos pré-projeto (mestrado) e projeto de pesquisa (doutorado), além de outros aspectos referentes à 

trajetória acadêmica dos candidatos. A duração máxima dessa arguição será de até 10 minutos. 

Com isso, a prova oral para o mestrado terá duração máxima de até 20 minutos e para o doutorado 

de até 25 minutos. 

 

 

RETIFICAÇÃO - INCLUSÃO DO ANEXO I  

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 

1. BANCA EXAMINADORA 

O Colegiado do PPGCOM da ESPM aprovou em sua reunião ordinária, realizada no dia 08 

de outubro a composição da Banca Examinadora do Processo seletivo discente, com a 

seguinte composição: 

 
 

Profa. Dra. Denise Cogo - Presidente. 

Profa. Dra. Eliza Casadei - Representante da Linha de Produção 

Profa. Dra. Marcia Tondato - Representante da Linha de Recepção 

 
2. CRITÉRIOS QUE A BANCA EXAMINADORA UTILIZARÁ PARA A 

AVALIÇÃO DOS PRÉ-PROJETOS DE PESQUISA (MESTRADO) 

 
1) Adequação da proposta à área de concentração do PPGCOM e à linha de 

pesquisa escolhida (15 pontos); 

2) Originalidade e consistência teórico-conceitual do pré-projeto (25 pontos); 

3) Indicação e clareza da metodologia de pesquisa (25 pontos); 

4) Exequibilidade no prazo máximo ao nível pretendido (10 pontos); 

5) Aspectos linguístico-formais de expressão e de organização textual (15 pontos); 

6) Referências, formatação, citação – normas de ABNT (10 pontos). 

 
 

 

 



3. CRITÉRIOS QUE A BANCA EXAMINADORA UTILIZARÁ PARA A 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA (DOUTORADO) 

 

 

1) Adequação da proposta à área de concentração do PPGCOM e à linha de 

pesquisa escolhida (10 pontos); 

2) Definição clara de objeto, problema e objetivos do projeto (15 pontos) 

3) Originalidade e consistência teórico-conceitual do projeto (20 pontos); 

4)Desenho metodológico da pesquisa (20 pontos); 

5) Justificativa e relevância acadêmica e social (10 pontos) 

6) Exequibilidade no prazo máximo ao nível pretendido (5 pontos); 

7) Aspectos linguístico-formais de expressão e de organização do texto científico - 

(10 pontos); 

8) Referências, formatação, citação – normas da ABNT (10 pontos). 

 

 
4. CRITÉRIOS QUE A BANCA EXAMINADORA UTILIZARÁ PARA A 

AVALIÇÃO DAS PROVAS DISSERTATIVAS 

1) Domínio conceitual (40 pontos); 

2) Pertinência da resposta (25 pontos); 

3) Clareza, coerência e organização da argumentação (20 pontos); 

4) Domínio dos aspectos linguístico-formais de expressão (15 pontos). 

 

 
5. CRITÉRIOS QUE A BANCA EXAMINADORA UTILIZARÁ PARA A 

AVALIÇÃO DA PROVA ORAL (MESTRADO) 

 
 

1) Domínio do campo teórico e do tema apresentados no pré-projeto (40 pontos); 

2) Organicidade e coerência argumentativa (25 pontos); 

3) Capacidade de diálogo com base nas perguntas da banca (25 pontos); 

4) Avaliação do percurso acadêmico (10 pontos); 

 

 
6. CRITÉRIOS QUE A BANCA EXAMINADORA UTILIZARÁ PARA A 

AVALIÇÃO DA PROVA ORAL (DOUTORADO) 

 
 

1) Domínio do campo teórico e do tema apresentados no projeto (20 pontos); 

2) Defesa dos objetivos, justificativas e aderência à área de concentração do 

PPGCOM e linha de pesquisa (20 pontos); 

3) Apresentação e defesa do desenho metodológico (20 pontos); 

4) Organicidade e coerência argumentativa (10 pontos); 



5) Capacidade de diálogo com base nas perguntas da banca (10 pontos); 

6) CV Lattes (20 pontos) 

 

Dúvidas ou outros esclarecimentos sobre o processo seletivo deverão ser encaminhados 

aos e-mails ppgcom@espm.br com cópia para denise.cogo@espm.br 
 

 

São Paulo, 30 de outubro de 2019. 

 

 
         Profa. Dra. Denise Cogo         

Coordenadora do PPGCOM-ESPM 
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