
SELEÇÃO POSCOM 2022
ETAPA 2 – CLASSIFICATÓRIA – ENTREVISTAS

Conforme previsto EDITAL ESPECÍFICO - MESTRADO EM COMUNICAÇÃO (CÓDIGO

1006) e EDITAL ESPECÍFICO - DOUTORADO EM COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 1080),

seguem as orientações e o cronograma de horários das entrevistas dos(as) candidato(a)

aprovados(as) na Primeira Etapa do processo seletivo ao Programa de Pós-graduação em

Comunicação da UFSM para os cursos de Mestrado e Doutorado.

Orientações gerais sobre as entrevistas:

- As entrevistas serão realizadas de forma síncrona, em modo remoto, com uso da
plataforma de vídeo chamada Google Meet

- As entrevistas para o Mestrado e o Doutorado serão realizadas entre os dias 02/02/22 e
08/02/2022, segundo cronograma disposto neste documento.

- O cronograma está organizado por ordem alfabética dos nomes dos candidatos.

- Lembramos que cada candidato(a) deve participar da entrevista no horário designado, não
sendo possível alteração ou escolha por preferência do(a) candidato(a).

- Os candidatos receberão convite por email (o mesmo informado no momento da inscrição)
para acesso à sala do Google Meet. É aconselhado verificar a caixa de email (incluindo
spam) e escrever para poscom@ufsm.br, em caso de não receber o link de acesso até as
14h do dia 01/02/2022. Caso o candidato não se manifeste por email até as 17h do dia
01/02/2022, será entendido que recebeu o convite e está apto a comparecer na entrevista.

- Recomendamos entrar no link cinco minutos antes do horário marcado para a entrevista.

- A entrevista será gravada, a contar da hora inicial que está marcada (mesmo em caso de
possível atraso ou não comparecimento do candidato).

- Ao ingressar na sala para a entrevista, cada candidato deverá apresentar para a câmera,
de maneira a permitir leitura, um documento com foto.

- Segundo o Edital: “4.2.2.3. Em caso de problemas técnicos de conexão à internet que
impeçam a participação do(a) candidato(a) na hora marcada para a entrevista na sala online
indicada, o(a) candidato(a) terá até seis horas (a contar da hora marcada para a entrevista)
para manifestar justificativa por email (para o endereço poscom@ufsm.br). Um novo horário
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de entrevista será designado para os casos assim justificados, conforme previsão de
horários de segunda chamada no cronograma. Cada candidato(a) deve participar da
entrevista no novo horário designado, não sendo possível alteração ou escolha por
preferência do(a) candidato(a).”

- Segundo o Edital, “4.2.2.4. Na ocasião, tanto em primeira tentativa da entrevista quanto de
remarcação em segunda chamada, em caso de problemas técnicos de conexão à internet,
o(a) candidato(a) terá até dez minutos (a contar da hora marcada para a entrevista) para
ingressar ou reingressar na chamada.”

- A segunda chamada, apenas para casos justificados, segundo os editais específicos, será
realizada no dia 08 de fevereiro de 2022, no turno da manhã.

DOUTORADO

CANDIDATO DATA HORÁRIO

AMARINILDO OSÓRIO DE SOUZA Quarta, 02/02 14h

CAROLINE FONSECA ANDRADES Quinta, 03/02 14h

EDILAINE DE AVILA Quarta, 02/02 9h

MARIA ESTELA SILVA ANDRADE Quinta, 03/02 14h30

MAURICIO REBELLATO Quinta, 03/02 15h30

PEDRO VICTOR DOS SANTOS WITSCHORECK Quarta, 02/02 9h30



MESTRADO

CANDIDATO DATA HORÁRIO

ALLAN GOMES DOS SANTOS JUNIOR Sexta, 04/02 15h

ANGELO FRANCISCO FRUET Quinta, 03/02 9h

ANNA JÚLIA CARLOS DA SILVA Quinta, 03/02 9h30

ANTÔNIA T MARA HAAG Segunda, 07/02 14h

BRUNA EDUARDA MEINEN FEIL Sexta, 04/02 14h

CLAUDINE FREIBERGER FRIEDRICH Quarta, 02/02 10h

DULCIANA SACHETTI Quarta, 02/02 15h30

GABRIELA PEREIRA MACHADO Quinta, 03/02 15h

JOANA PAULA MEDEIROS SEGER Quarta, 02/02 10h30

JÚLIA ROCHA PAZ Segunda, 07/02 14h30

JULIAN ANDREY MUNIZ DE MEDEIROS Quinta, 03/02 10h

LAVINIA NERES FERONATO Sexta, 04/02 15h30

LUÍS PAULO MÜLLER SCHMITT Sexta, 04/02 16h



MARIA EDUARDA MATHIAS Quinta, 03/02 10h30

MARÍLIA MOREIRA RAVANELLO Sexta, 04/02 11h

PAULO ANTONIO STÖLBEN JUNIOR Quarta, 02/02 11h

RAQUEL SCHAEFER KLAUCK Sexta, 04/02 14h30

THIOVANE DA ROSA PEREIRA Quarta, 02/02 15h

VITÓRIA KARINA RODRIGUES PEREIRA Quarta, 02/02 14h30

________________________________________

Santa Maria, 1 de fevereiro de 2022.

Comissão de Seleção

POSCOM UFSM


