
 
 

 

 
SELEÇÃO POSCOM 2021 

 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFSM          
divulga as orientações para realização da Prova Escrita para candidatos(as) de           

Mestrado, conforme previsto no Edital 001/2021/PRPGP/UFSM e Edital Específico         
01.36/2021.  

No dia 10 de fevereiro de 2021, entre 8h e 13h, cada candidato(a) deverá              

ingressar na sala Moodle da Prova, elaborar e submeter um texto dissertativo (de             
até 3 páginas) relacionado com a bibliografia indicada (artigos com estado da arte             

das linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Comunicação da           
UFSM), conforme já indicado no edital específico (e reproduzido abaixo). As           

instruções de acesso estão a seguir. 

Além da leitura atenta das orientações sobre o acesso ao ambiente da prova,             
recomendamos que cada candidato(a) realize um ingresso prévio de teste na sala            

Moodle. Dúvidas devem ser direcionadas para o endereço de e-mail informado no            
edital: poscom@ufsm.br. 

 
 
- Instruções de acesso à sala Moodle para realização da Prova: 
 

1. Ingressar em: https://prova.nte.ufsm.br/ 
2. Realizar o login:  

a) o login (identificação) é composto da sigla poscom, seguida do CPF            
(somente números), ou seja: poscom + CPF com 11 dígitos.  
Exemplo: poscom90117808291  
b) a senha individual é a data de nascimento na forma DDMMAAAA.  
Exemplo: 01051991 - se a data de nascimento for 01/05/1991 

3. Automaticamente, cada candidato(a) será direcionado(a) à sala       
correspondente à linha de Pesquisa para a qual realizou a inscrição; 

4. No dia e horário da prova, 10 de fevereiro de 2021, às 8h, conforme previsto               
pelo edital, a questão a ser respondida estará visível em ambas as salas; 

5. Cada candidato deverá submeter um texto na plataforma Moodle seguindo as           
orientações indicadas; 

6. Findado o prazo de cinco horas para realização da prova, às 13h, conforme             
previsto em edital, a questão será encerrada, ou seja, o sistema não mais             
aceitará respostas; 

https://prova.nte.ufsm.br/


 
 

7. A única forma de resposta à questão é pela submissão do arquivo em PDF,              
não sendo aceito outro formato. A prova acontecerá somente dentro do           
ambiente da plataforma Moodle, não sendo possível respondê-la por         
nenhuma outra forma ou canal.  
 

 

- Sobre a prova, conforme o Edital Específico 01.36/2021: 
4.2.3. Quanto à Prova escrita (Peso 2,0) 
4.2.3.1. A prova escrita será realizada no dia 10 de fevereiro de 2021, turno da               
manhã, na plataforma Moodle UFSM em endereço online a ser publicado no site do              
Programa de Pós-Graduação em Comunicação (www.ufsm.br/poscom). 
4.2.3.2. Cada candidato(a) deverá acessar a plataforma Moodle, com seu número           
de inscrição no processo seletivo,1 no horário marcado, a partir das orientações 
específicas publicadas no site do Programa de Pós-graduação em Comunicação 
(www.ufsm.br/poscom). 
4.2.3.3. Será previsto um tempo de até cinco horas para responder à prova (das 8h               
às 13h), que consistirá de um texto argumentativo dissertativo sobre questão de            
conhecimentos teóricos sobre o campo da Comunicação, a partir da bibliografia de            
referência: 

Artigos indicados para Linha Mídia e Estratégias Comunicacionais: 
FOSSÁ, M. I.T. et al. Retrato de uma década de pesquisa do Poscom /UFSM: um               
olhar para a produção científica da linha Mídia e estratégias comunicacionais.           
Animus. Revista Interamericana de Comunicação Midiática, Santa Maria, v.19, n.40,          
2020. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/animus/article/view/55095 
FOSSÁ, M. I.T. et al. Sobre o que temos pesquisado? Uma análise dos objetos de               
estudo da produção discente do Poscom/UFSM. Animus. Revista Interamericana de          
Comunicação Midiática, Santa María, v.19, n.41, 2020. Disponível em:         
https://periodicos.ufsm.br/animus/article/view/63374 

Artigos indicados para Linha Mídia e Identidades Contemporâneas: 
KEGLER, B. et al. A primeira década de produção científica nas pesquisas e Mídias              
e identidades contemporâneas do Poscom/UFSM. Animus. Revista Interamericana        
de Comunicação Midiática, Santa María, v.19, n.40, 2020. Disponível em:          
https://periodicos.ufsm.br/animus/article/view/55159 
CURI, G. et al. Os objetos de estudo da primeira década de pesquisas da linha de                
Mídia e identidades contemporâneas (Poscom/UFSM). Animus. Revista       
Interamericana de Comunicação Midiática, Santa María, v19, n.41, 2020. Disponível          
em: https://periodicos.ufsm.br/animus/article/view/63377 
 

1 Os(as) candidatos(as) devem seguir as instruções que constam no item Instruções de acesso à               
sala Moodle para realização da Prova, na primeira página deste documento, ou seja: ingressar em:               
https://prova.nte.ufsm.br/; informar login e senha. Login (identificação): composto pela sigla          
poscom, seguida do CPF (somente números), ou seja: poscom + CPF com 11 dígitos. Exemplo:               
poscom90117808291; Senha individual: é a data de nascimento na forma DDMMAAAA. Exemplo:            
01051991 - se a data de nascimento for 01/05/1991. 

http://www.ufsm.br/poscom
http://www.ufsm.br/poscom
https://periodicos.ufsm.br/animus/article/view/55095
https://periodicos.ufsm.br/animus/article/view/63374
https://periodicos.ufsm.br/animus/article/view/55159
https://periodicos.ufsm.br/animus/article/view/63377
https://prova.nte.ufsm.br/


 
 

 
4.2.3.4. Cada candidato deverá ler a bibliografia indicada para a linha de pesquisa             
de interesse e inscrição. 
4.2.3.5. O texto deverá ser submetido na plataforma Moodle em arquivo no formato             
PDF(fonte Times 12, espaço 1,5, em até três páginas), com a identificação do nome              
do candidato(a), número de inscrição, linha de pesquisa e orientador(a)          
pretendido(a), título e texto argumentativo dissertativo em resposta ao enunciado          
proposto. 
4.2.3.6. Cabe a cada candidato(a) responsabilizar-se pela conexão de internet para           
a execução da prova e submissão do arquivo na plataforma Moodle dentro do             
período previsto para a realização. 
4.2.3.7. Os critérios de avaliação da prova escrita de conhecimento são: 
a) domínio da bibliografia indicada (2,0); 
b) capacidade de interpretação (2,0); 
c) foco na questão proposta (2,0); 
d) capacidade de articulação dos referenciais teóricos (2,0); 
e) coerência argumentativa (1,0); 
f) clareza do texto (1,0). 

 
 

Santa Maria, 5 de fevereiro de 2021. 
 
 

_____________________________ 
Comissão de Seleção 

POSCOM UFSM 


