
Juiz de Fora, 16 de Novembro de 2022

Resultado preliminar dos projetos no Processo Seletivo para o curso de
Doutorado em Comunicação – Turma 2023

O Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz
de Fora vem, por meio deste, tornar público o resultado preliminar dos projetos no
Processo Seletivo para o curso de Doutorado em Comunicação.

Os candidatos poderão recorrer a este resultado de 12h do dia 16 de novembro às
12h do dia 18 de novembro, observado o que determina o edital e as seguintes instruções:

● Acessar o sistema SIGAX (https://sigax.ufjf.br/publico/posstricto/edital/143), utilizar
o login cadastrado para realização das inscrições e buscar a aba de recursos.

● Ao elaborar o recurso, o(a) candidato(a) deve se identificar exclusivamente
pelo número de inscrição no processo seletivo, bem como indicar a etapa sendo
questionada e os argumentos para o pedido de reconsideração.

● Eventuais documentos devem ser inseridos no sistema em um único arquivo no
formato PDF. Para arquivos muito extensos, sugerimos comprimir ou compactar o
PDF, a fim de evitar erros de leitura ou problemas no envio.

● Não serão aceitos recursos enviados por quaisquer outros meios que não via
SIGAX.

O PPGCOM não se responsabiliza por recursos que não possam ser avaliados por
descumprimento dos requisitos elencados. Em caso de dúvida sobre os dados aqui
inseridos, favor entrar em contato exclusivamente pelo e-mail
<ppgcom.selecao@gmail.com>.

Att,

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação/UFJF

https://sigax.ufjf.br/publico/posstricto/edital/143
mailto:ppgcom.selecao@gmail.com


Candidato(a) Nota final Resultado

Competência Midiática, Estética e Temporalidade

Luciana Soares de Morais 91,67 Aprovada

Ana Carolina Campos de Oliveira 89,33 Aprovada

Jader Lúcio da Silva Júnior 85 Aprovado

Dowglas Franco Mota 65,33 Reprovado

Mídias e Processos Sociais

Cristiane Turnes Montezano 93 Aprovada

Camila Gabrielle Oliveira de Farias 82,67 Aprovada

Fernanda Sevarolli Creston Faria 82 Aprovada

Yuri Said Bhering Cardoso 73,67 Aprovado

Silvana Aparecida Pareça 49,33 Reprovada


