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O relatório detalha o processo de credenciamento de novos docentes do 

Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFPB. A Comissão partiu do 

Edital n.º 01/2020/PPJ/CCTA/UFPB, com a disponibilidade de 3 (três) 

vagas para docentes permanentes. O edital ficou disponível para consulta 

por 30 dias antes do processo de inscrição e trazia as informações 

necessárias para os candidatos submeterem inscrição ao processo como 

formulários de inscrição e requerimento e a indicação de documentação 

exigida através de tabela de pontuação em conformidade com a Resolução 

n.º 01/2018/PPJ/CCTA/UFPB sobre credenciamento, recredenciamento e 

descredenciamento de docentes do Programa em consonância com a 

Portaria n.º 81, de 3 de junho de 2016, da CAPES e os Regulamentos Geral 

dos Programas de Pós-Graduação Strictu Sensu da Universidade Federal 

da Paraíba e do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em 

Jornalismo da UFPB, abre Edital de Credenciamento para novos docentes 

do Programa. 

 

1.0 INSCRIÇÕES E HOMOLOGAÇÕES 

 

As inscrições foram inicialmente previstas para o período de 6 a 12 de 

agosto de 2021 exclusivamente por meio do email 

credenciamentoppj@gmail.com em razão da Portaria no 

090/GR/REITORIA/UFPB de 17 de março de 2020 que cancelou as 

atividades presenciais e estabeleceu o trabalho remoto das secretarias e 
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coordenações por causa da pandemia covid-19.  

Em 12 de agosto de 2020, o Programa de Pós-Graduação fez nova 

publicação, com Termo Aditivo no 01 (disponível na página do programa) 

ao Edital, prorrogando o prazo de inscrição até 20 de agosto de 2021.  

A Comissão de Seleção de Credenciamento Docente recebeu apenas a 

inscrição da prof. Dra. Agda Patrícia Pontes de Aquino para a seleção e 

procedeu com a análise da documentação da candidata em observância ao 

Edital que regia o processo.  

Após análise da documentação a Comissão de Credenciamento decidiu 

pela não aprovação da candidata por não atender a exigência b) 

(Dedicação Exclusiva na UFPB, com atividades de pesquisa e ensino 

também no campo do jornalismo) do item II. Do perfil dos candidatos, do 

referido edital. A citada professora é do quadro permanente da UFPB, no 

entanto seu regime de trabalho é de 20 horas e não de dedicação exclusiva 

como requer o edital. 
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