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O presente relatório apresenta, de forma minuciosa, o processo de seleção dos

alunos regulares de 2022 do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo - Mestrado

Profissional. O processo foi conduzido pela Comissão formada pelos professores Dr.

Fernando Firmino da Silva (presidente), Dra. Patrícia Monteiro Cruz e Dr. Laerte José

Cerqueira da Silva e suplentes Dra. Joana Belarmino de Sousa, Dr. Luiz Custódio da Silva e

Dra. Gloria de Lourdes Freire Rabay, a partir da PORTARIA No 3 / 2021 - PPJ (11.00.66.02),

de 14 de junho de 2021 (Anexo 1) e do EDITAL Nº 02, 20 DE JULHO DE 2021 (disponível em

http://www.ccta.ufpb.br/ppj/contents/arquivos/copy2_of_Edital_Processo_Seletivo_PPJ_

Aluno_Regular_Ano_Letivo_2022RETIFICADO.pdf). O edital teve o prazo de 20 a 30 de

julho de 2021 para pedidos de impugnação. Todavia, não houve impetração de recursos.

As inscrições ocorreram no período de 20 de agosto de 2021 a 03 de setembro de 2021.

O referido Edital ofertou 15 vagas para a seleção, sendo reservado 20% para

candidatos de Ações Afirmativas (população negra, povos indígenas, povos e comunidades

tradicionais e pessoas com deficiência), em cumprimento a Resolução Consepe/UFPB Nº

58/2016. O certame foi constituído por três etapas: primeira etapa constituída de análise

de projeto (eliminatória), segunda etapa composta de entrevista (eliminatória) e terceira

etapa foi a análise do currículo (classificatória).



Inscrições

Para o processo de seleção, quatro candidatos tiveram a solicitação de isenção da

taxa de inscrição DEFERIDA, publicada no dia 6 de agosto de 2022. Após as isenções, no

dia 8 de setembro de 2021 o Programa publicou a lista provisória de candidaturas,

totalizando 32, sendo respectivamente 30 para Ampla Concorrência e 2 para Ações

Afirmativas. Destas, 5 foram indeferidas em Ampla Concorrência. No dia 14 de setembro,

foi publicada a lista completa com a confirmação das inscrições indeferidas. (Disponível

em

http://www.ccta.ufpb.br/ppj/contents/arquivos/04Resultadodefinitivoinscriesdeferidasein

deferidasAmplaConcorrnciaeAesAfirmativas.pdf )

Da análise e seleção dos projetos (primeira etapa, eliminatória)

A primeira fase da seleção foi constituída da avaliação dos pré-projetos de pesquisa. No

total, 27 projetos. A Comissão, após minucioso trabalho de apreciação e baseada nos

critérios do Edital, indicou a aprovação de 22 projetos com nota mínima de 7,0,

distribuídos entre 20 de Ampla Concorrência e 2 de Ações Afirmativas. Duas candidatas,

dentro do prazo regimental, pediram Reconsideração do Resultado dos Projetos. Após a

análise da Comissão, as notas foram mantidas e os respectivos pedidos INDEFERIDOS.

Após os recursos, o resultado definitivo dos projetos aprovados foi publicado no dia 14 de

outubro de 2021 (disponível em

http://www.ccta.ufpb.br/ppj/contents/arquivos/06ResultadoDEFINITIVOdosPrProjetosdeP

esquisaAmplaConcorrnciaeAesAfirmativas.pdf ).

Das entrevistas (segunda etapa, eliminatória)

Os 22 candidatos habilitados na primeira etapa (análise dos projetos), participaram

da segunda etapa do processo, que trata-se da arguição na entrevista pela banca da

seleção. No dia 15 de outubro foi publicado o escalonamento dos horários para cada

candidato, a partir da ordem alfabética. As entrevistas foram realizadas nos dias 18 e 19 de

http://www.ccta.ufpb.br/ppj/contents/arquivos/04ResultadodefinitivoinscriesdeferidaseindeferidasAmplaConcorrnciaeAesAfirmativas.pdf
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outubro por meio de link do Meet e, portanto, ocorreram de forma remota em

decorrência dos protocolos sanitários em razão da pandemia Covid-19. Todos os

candidatos compareceram. As entrevistas, com o consentimento prévio dos candidatos,

foram gravadas para efeito de posterior consulta ou análise da Comissão, em caso de

alguma necessidade.

Após o processo de arguição e de desempenho dos candidatos na defesa dos seus

projetos, a Comissão considerou aprovados 17 dos 22 candidatos, que alcançaram a nota

mínima de 7,0. Na estratificação, 15 candidatos da Ampla Concorrência e 2 candidatos de

Ações Afirmativas. Nesta etapa, dois candidatos entraram com pedido de reconsideração

do resultado das entrevistas. Após a leitura das alegações na defesa, a Comissão formulou

os pareceres indicando os pontos em que os candidatos não sustentaram a argumentação

e a arguição. A Comissão manteve os resultados e indeferiu ambos os pedidos de

reconsideração. No dia 3 de novembro de 2021, o Programa publicou o resultado

definitivo das entrevistas. (Disponível em

http://www.ccta.ufpb.br/ppj/contents/arquivos/copy_of_09ResultadoDEFINITIVOdasentre

vistas.pdf ).

Avaliação Curricular (terceira etapa, classificatória)

A Comissão se reuniu para análise dos currículos e da produção dos 17 candidatos desta

etapa, a partir dos documentos comprobatórios em anexo. O resultado provisório foi

publicado no dia 8 de novembro de 2021

(http://www.ccta.ufpb.br/ppj/contents/arquivos/10ResultadoPROVISRIOdaavaliaocurricul

ar.pdf). Dois candidatos apresentaram pedido de reconsideração do resultado do exame

curricular. A Comissão realizou a recontagem dos pontos obtidos. Um dos candidatos teve

a nota mantida e o pedido INDEFERIDO. Outro candidato, a Comissão considerou que

procedia parte da alegação e atendeu parcialmente o pedido, alterando e aumentando a

nota do candidato. Após as reconsiderações, o Programa publicou o resultado definitivo da

análise de currículos no dia 16 de novembro (Disponível em

http://www.ccta.ufpb.br/ppj/contents/arquivos/copy_of_09ResultadoDEFINITIVOdasentrevistas.pdf
http://www.ccta.ufpb.br/ppj/contents/arquivos/copy_of_09ResultadoDEFINITIVOdasentrevistas.pdf
http://www.ccta.ufpb.br/ppj/contents/arquivos/10ResultadoPROVISRIOdaavaliaocurricular.pdf
http://www.ccta.ufpb.br/ppj/contents/arquivos/10ResultadoPROVISRIOdaavaliaocurricular.pdf


http://www.ccta.ufpb.br/ppj/contents/arquivos/11ResultadoDEFINITIVOdaavaliaocurricul

ar.pdf).

Resultado final

Após a publicação da análise da etapa de exame curricular, a Comissão procedeu

com os cálculos, baseado na fórmula do item 7 do Edital no ponto 7.4, cuja fórmula é

composta por MF=[(EPx4,0)+(EEx3.5)+(ETx2,5)] / 10. Após cálculo das notas obtidas em

cada etapa e seus respectivos pesos, a Comissão publicou o resultado FINAL provisório em

17 de novembro de 2021 (Disponível em

http://www.ccta.ufpb.br/ppj/contents/arquivos/12Resultadofinaldaselecaodomestrado20

22.pdf). Não houve recursos para o resultado.

Após a publicação, no entanto, a Comissão identificou a necessidade de duas

correções pontuais referentes à digitação. Uma de um candidato em que aparece a média

77,8 em vez de 7,78. A de outro candidato, refere-se à posição na tabela de classificação.

O candidato com nota média 7,94 estava erroneamente em quinto lugar na tabela em vez

de quarto lugar, considerando que o candidato desta quarta colocação teve média 7,93. Os

dois aspectos foram corrigidos para o resultado final e definitivo, a ser publicado no dia 6

de dezembro de 2021, após a homologação do resultado pelo Colegiado.

No final tivemos 15 candidatos ocupando as vagas destinadas para essa seleção,

sendo 13 em Ampla Concorrência e 2 candidatos em Ações Afirmativas. Estes candidatos

foram APROVADOS E CLASSIFICADOS. Dois outros candidatos fora do limite das 15 vagas

foram aprovados, podendo assumir no caso de não efetivação das matrículas de

candidatos aprovados e classificados nesta seleção. Este resultado final a ser homologado

está na tabela abaixo:

Tabela de Resultado Definitivo da Seleção Aluno Regular 2022, Edital

02/2021.

http://www.ccta.ufpb.br/ppj/contents/arquivos/11ResultadoDEFINITIVOdaavaliaocurricular.pdf
http://www.ccta.ufpb.br/ppj/contents/arquivos/11ResultadoDEFINITIVOdaavaliaocurricular.pdf
http://www.ccta.ufpb.br/ppj/contents/arquivos/12Resultadofinaldaselecaodomestrado2022.pdf
http://www.ccta.ufpb.br/ppj/contents/arquivos/12Resultadofinaldaselecaodomestrado2022.pdf


RESULTADO FINAL (ordem de classificação)

N.º
Inscrição

Nome
Média

Pré-projeto
Média

Entrevista

Pontuação
do Exame
de Títulos

Nota
Exame de

Títulos

NOTA
FINAL

Resultado
final

63151
BRUNA RAQUEL COUTO

CARNEIRO 8,85 9,0 55,5 8,88 8,91
Aprovada e
classificada

63218 DIOGO DE ALMEIDA CAMELO 9,5 8,33 54,5 8,72 8,895
Aprovado e
classificado

63223
REGINALDO VENÂNCIO

JÚNIOR
7,4 7,33 62,5 10,0 (dez) 8,025

Aprovado e
classificado

63222
PATRICIA YARA SILVA DA

ROCHA
8,5 8,0 43,5 6,96 7,94

Aprovada e
classificada

63189
ELOISE ELANE GOMES DE

MENEZES
8,2 8,16 45,0 7,2 7,936

Aprovada e
classificada

63220
RAYZA AZEVEDO DE MIRANDA

E MIRANDA
9,5 7,83 31,0 4,96 7,78

Aprovada e
classificada

63191 MARINÉZIA GOMES TONÉ 8,25 8,0 36,5 5,84 7,56
Aprovada e
classificada

63221 MAÍRA COSTA PASSOS 7,25 7,0 50,0 8,0 7,35
Aprovada e
classificada

63204
MAYARA COSTA DE FRANÇA

DANTAS
7,0 7,0 43,5 6,96 6,99

Aprovada e
classificada

63224
BEATRIZ BORGES AZEVEDO DE

ALCÂNTARA 7,75 7,16 23,0 3,68 6,526
Aprovada e
classificada

63201
JÉSSICA TAMIRES FEIJÓ DA

SILVA
8,25 7,66 10,0 1,6 6,381

Aprovada e
classificada

63200
RÚBEN SALOMÃO GOMES DA

SILVA
8,0 7,83 9,0 1,44 6,300

Aprovado e
classificado

63226 MAYARA DE OLIVEIRA SOUSA 8,0 7,50 5,0 0,8 6,025
aprovada e
classificada

63209
WELLINGTON DO

NASCIMENTO CHAGAS
7,75 7,33 8,0 1,28 5,985 Aprovado

63225
YURI HEISENBERG QUEIROGA

DE OLIVEIRA COSTA
7,25 7,16 10,0 1,6 5,806 aprovado

CANDIDATOS INSCRITOS EM COTAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS

63499
MARCIA MARQUES

CAVALCANTE
7,0 7,0 10,0 1,6 5,65

Aprovada e
classificada

63197
MATHEUS ALVES DA ROCHA

DAMACENO
7,0 7,0 10,0 1,6 5,65

Aprovado e
classificado



Quadro Síntese do processo seletivo para aluno regular_ PPJ – 2022

Quantidade Recursantes Deferido Indeferidos Resultado
final

Inscritos 32 - 27 5 27

Pedido de Isenção 4 - 4 - 4

Aprovados no Projeto 22 2 - 2 22

Aprovados na entrevista 17 2 - 2 17

Currículos avaliados 17 2 1 1 17

Aprovados e não classificados 2 - - - 2

Aprovados na ampla
concorrência

13 - - - 13

Aprovados em Ações
Afirmativas

2 - 2 - 2

Considerações finais

O processo de seleção referente ao EDITAL Nº 02, 20 DE JULHO DE 2021

transcorreu dentro da normalidade. Durante o processo ocorreram pedidos pontuais de

reconsideração, respondidos pela Comissão com base no Edital e nos resultados

avaliativos em cada etapa. A Comissão considera que, mesmo tendo ocorrido dentro do

esperado a entrevista via remota, a seleção presencial é mais consistente tendo em vista a

possibilidade de intercorrências em razão de problemas de conexão ou de infraestrutura

tecnológica. Todavia, considerando o contexto de pandemia e protocolos, o trabalho

remoto não teve maiores empecilhos para sua realização.



João Pessoa, 6 de dezembro de 2021

Prof. Dr. Fernando Firmino da Silva (presidente)

Profa. Dra. Patrícia Monteiro

Prof. Dr. Laerte José Cerqueira da Silva



Anexo 1 - Portaria de Comissão Docente 2021


