
 
 

RESULTADO DEFINITIVO PROVA DEFESA DE PROJETO DE TESE - SELEÇÃO TURMA 2022 

O Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora torna 

público o resultado dos recursos e o resultado final da etapa de Prova de Defesa de Projeto de 

Tese para o curso de Doutorado em Comunicação, turma 2022.  

Coordenação do PPGCOM-UFJF 

Candidato(a) Parecer Resultado 
Wilderson Alves Leite No recurso, o candidato afirma que atendeu a 

“TODOS os critérios exigidos para a construção do 
projeto”, mas não incluiu na lista subsequente 
exatamente a dimensão em que foi pior avaliado:  o 
encaixe da proposta aos projetos de pesquisa em 
atual execução por parte dos orientadores 
indicados. Conforme estipula o edital, a 
apresentação oral deveria articular “os eixos 
teórico-metodológicos da linha de pesquisa, dos 
projetos de alguns de seus docentes e sua proposta 
de Projeto”.  A banca também fez reparos críticos a 
questões metodológicas, teóricas e relativas ao 
desenho de pesquisa apresentado. 
Também argumenta o candidato que na presente 
etapa foram aprovados menos candidatos do que o 
número máximo indicado no edital, o que implicaria 
“percas significativas na produção científica”. 
Contudo, conforme o próprio edital enuncia, e o 
candidato cita em seu recurso, o PPGCOM não se 
compromete a preencher todas as vagas, mas 
somente aquelas cujas propostas tenham aderência 
ao perfil das pesquisas em execução nas linhas e nos 
projetos dos possíveis orientadores (ressalte-se: em 
ambas as dimensões). 
Por fim, o candidato afirma que sua defesa oral 
durou mais do que 40 minutos, o que, em suas 
palavras, “pelo edital não é permitido”. Tal 
informação sobre as normas da seleção não 
procede: o edital estipula tempo apenas para a 
apresentação inicial do candidato (máximo de 15 
minutos) e não para a posterior etapa de arguição, 
que pode durar mais ou menos minutos em função 
da dinâmica própria de cada sessão.  A banca reitera 
que uma etapa de arguição com maior ou menor 
extensão temporal não impactou as notas 
atribuídas aos candidatos. 

Recurso indeferido 

 

LINHA COMPETÊNCIA MIDIÁTICA ESTÉTICA E TEMPORALIDADE 

Candidato(a) Média Situação 

Adriana Helena de Almeida Freitas 99 Aprovada 

Amanda Thomaz Monteiro 79 Aprovada 

Helton Rafael Ferreira do Nascimento 71 Aprovado 



 
 

Karina Aparecida Mascarenhas 74 Aprovada 

Laryssa da Costa Gabellini 84 Aprovada 

Maurício João Vieira Filho 99 Aprovado 

 

LINHA MÍDIAS E PROCESSOS SOCIAIS 

Candidato(a) Média Situação 

Adriana Aparecida de Oliveira 93,33 Aprovada 

Arthur Raposo Gomes 100 Aprovado 

Rannyelle Andrade da Silva 60,55 Não aprovada 

Sara Rodrigues de M Bridi 88,86 Aprovada 

Taís de Souza Alves Coutinho 88,77 Aprovada 

Tânia Bicalho Pinto 60,55 Não aprovada 

Wilton Rafael de Andrade Jr. 56,11 Não aprovado 

Wilderson Alves Leite 61,11 Não aprovado 

 

 

 


