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SEGUNDA CHAMADA PARA MATRÍCULA
ALUNO ESPECIAL 2018.1
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação (Propesq) e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade
(PPGCOM), torna pública a segunda chamada para matrícula do processo sel etivo
simplificado para al uno especial referente ao sem estre 2018.1, confor me edit al
030/PPGCom, n o s s e g u i n t e s t e r m o s .

1.

DO RESULTADO DA SELEÇÃO
1.1 Lista dos candidatos selecionados

CANDIDATO
Ceila Maria Menezes Oliveira
Josilene Tavares Barbosa dos Santos
Suely Pereira Lopes

2.

DISCIPLINA
Cibercultura e Tendências do Jornalismo (em
segunda opção)
Cultura, Comunicação e Território
Tópicos Especiais em Comunicação e Cultura:
Tecnologia, Comunicação e interações (em segunda
opção)

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 Os candidatos classificados, ou seu procurador legal, deverão efetuar a matrícula no curso de
Mestrado Acadêmico em Comunicação e Sociedade da UFT nos dias 26 e 27 de fevereiro de
2018, das 14h às 17h30, portando cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada do
original dos seguintes documentos:
a) Currículo lattes atualizado;
b) Uma foto 3X4 recente;
c) RG, CPF, Título de Eleitor, Certificado de Reservista (quando couber), Certidão de
Nascimento ou de Casamento;
d) Passaporte e Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) – com visto de entrada de
temporário ou permanente vigente no país – para candidatos estrangeiros;
e) Diploma de graduação ou certificado de conclusão de Curso Superior;
f) Histórico Escolar do Curso de Graduação;
g) Se portador de diploma de curso de graduação de outros países deverão comprovar o
reconhecimento dos mesmos, conforme legislação específica;
h) Comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral.

2.2 A matrícula deve ser realizada na secretaria do Programa de Pós-graduação em Comunicação
e Sociedade, localizada no Campus de Palmas da UFT, Bloco II, sala 15. O não comparecimento
na data estipulada ou a não apresentação da documentação exigida no prazo estabelecido
implicarão na não efetivação da matrícula.
2.3 Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail ppgcom@uft.edu.br ou pelo telefone 63
3229-4616.

Palmas, 23 de fevereiro de 2018

COMISSÃO DE SELEÇÃO

