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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO - MESTRADO 
Aprovado pela Resolução n. 1790/2018 - CONSEPE 

Reconhecido pela Portaria MEC n° 0486, de 18/05/2020 
 
 

EDITAL AGEUFMA Nº. 28/2020 
 

PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

 
A AGÊNCIA DE INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO, PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO 
E INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO torna 
público que estarão abertas as inscrições para a prova de suficiência em língua estrangeira 
(inglês), realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM), no 
período de 25 de novembro a 1º. de dezembro de 2020. A prova será conduzida pela 
Comissão de Seleção designada pelo Programa, conforme as normas descritas no edital n. 
28/2020. 
 
 
DA CLIENTELA 
 
Podem se inscrever para realizar a prova de suficiência qualquer pessoa interessa em 
obter a presente certificação, podendo ou não estarem inscritos no processo seletivo para 
ingresso no mestrado em Comunicação da UFMA/Imperatriz. 
 
 
DA PROVA 
 
A Prova de Língua Estrangeira integra o processo de seleção do PPGCOM, conforme 
estabelecido em edital específico. Contudo, não será de caráter eliminatório nem 
classificatório para os inscritos no certame, sendo o(a) candidato(a) aprovado(a) aquele(a) 
que obtiver nota acima de 7,0 (sete). O(a) candidato(a) não aprovado(a) na referida prova 
deve realizar nova avaliação e apresentar a certificação no período de um ano a ser 
contabilizado a partir da matrícula no mestrado em Comunicação.  
 
A prova aplicada durante o teste seletivo irá avaliar a suficiência dos(as) alunos(as) na 
leitura e compreensão de textos científicos em inglês, relacionados à área da 
Comunicação. A prova será composta por um texto no idioma e questões de interpretação 
para serem respondidas em português. É permitido o uso do dicionário e o(a) candidato(a) 
deve apresentar um documento de identificação com foto. 
 
 
DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
Não será cobrada taxa de inscrição para a prova de suficiência (inglês). 
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DAS INSCRIÇÕES 
 
As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 25 de novembro até às 23h59 do dia 1º. 
de dezembro de 2020, exclusivamente por email. Os interessados devem enviar a ficha de 
solicitação preenchida (ANEXO A), bem como uma cópia digitalizada do RG, para o email 
selecaoppgcomitz@ufma.br. 
 
 
DO CRONOGRAMA 
 
A prova fornecida pelo PPGCOM será realizada em modalidade online, via Google 
Formulário e Meet, no dia 4 de dezembro de 2020, em horário a ser informado pela 
Comissão de Seleção. O link para acesso à sala virtual será enviado por email aos 
candidatos inscritos, no dia 3 de dezembro. O resultado será divulgado até o dia 16 de 
dezembro de 2020, no site do PPGCOM e na página da AGEUFMA. 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Ao inscrever-se, o(a) candidato(a) aceita as normas estabelecidas neste edital e se 
responsabiliza pelas informações fornecidas no requerimento de inscrição. Outras 
informações poderão ser obtidas pelo e-mail da Secretaria do PPGCOM: 
ppgcomitz.ufma@ufma.br.  
 
Casos omissos devem ser encaminhados à Comissão de Seleção, no e-mail 
selecaoppgcomitz@ufma.br. 
 
 

Imperatriz, 25 de novembro de 2020 
 
 

Comissão de Seleção 
Prof. Dra. Camilla Quesada Tavares (Presidente) 

Prof. Dra. Izani Mustafá (Membro) 
Prof. Dra. Marcelli Alves (Membro) 
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ANEXO A 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
 
 
À Comissão de Seleção do PPGCOM, 
 

 
Eu,_______________________________________________________________venho 
por meio deste solicitar a inscrição para realizar a prova de sufiência em língua estrangeira 
(inglês), que será aplicada pela Comissão de Seleção. 
 

 
 

Imperatriz,________/ ________/________ 
 
 
 
 

 
_____________________________________ 

Assinatura do Requerente 
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