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EDITAL 006/2018-PPGCOM
TERCEIRA CHAMADA PARA MATRÍCULA DO PROCESSO SELETIVO ALUNO REGULAR AMPLA CONCORRÊNCIA - SEMESTRE 2018/1
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação (Propesq) e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e
Sociedade (PPGCom), torna público a convocação da terceira chamada para matrícula de
aluno regular do Mestrado Acadêmico em Comunicação e Sociedade, com entrada no
primeiro semestre de 2018, referente ao edital 028/2017-PPGCom, nos referidos termos:

1. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
1.1 Candidato convocado segundo a ordem de classificação referente ao edital 028/2017PPGCom na ampla concorrência.
a) Joésia Cardoso Henrique.
2. DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 O candidato classificado, ou seu procurador legal, deverá efetuar a matrícula no curso de
Mestrado Acadêmico em Comunicação e Sociedade da UFT no dia 22 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 do candidato na data estipulada ou a não apresentação da
documentação exigida no prazo estabelecido para a matrícula 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.
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