
SELEÇÃO POSCOM 2023

ORIENTAÇÕES PARA PROVA ESCRITA

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 DE SELEÇÃO PRPGP/UFSM N.030/2022,
DE 30 DE SETEMBRO DE 2022; e Abertura de Processo Seletivo Específico do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação, nível de Mestrado, vinculado ao
Edital de Seleção PRPGP/UFSM N. 030/2022.

No dia 16 de dezembro de 2022, entre 8h e 13h, cada candidato(a) deverá
ingressar na sala Moodle da Prova, elaborar e submeter um texto dissertativo
relacionado com a bibliografia indicada 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 nos dias que antecedem a prova. 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 + 23 (ano da seleção)
+ CPF do candidato (somente números), ou seja: poscom + 23 + CPF com
11 dígitos (tudo junto, sem o sinal de + e sem espaço).
Exemplo: poscom2390117808291.
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, 16 de dezembro de 2022, às 8h, conforme previsto
pelo edital, as questões a serem respondidas estarão visíveis em ambas as
salas;

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

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


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;

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:
4.2.3 Quanto à Prova escrita (Peso 2,0)
4.2.3.1. A prova escrita será realizada no dia 16 de dezembro de 2022, turno da
manhã, na plataforma Moodle UFSM, em endereço online a ser publicado no site do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação
(https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/poscom).

4.2.3.2. Cada candidato(a) deverá acessar a plataforma Moodle com seu número de
inscrição no processo seletivo, no horário marcado, a partir das orientações
específicas publicadas no site do Programa de Pós-graduação em Comunicação
(https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/poscom).

4.2.3.3. Será previsto um tempo de até cinco horas para responder à prova, que
consistirá de um texto argumentativo dissertativo sobre questão de conhecimentos
teóricos sobre o campo da Comunicação, a partir da seguinte bibliografia de
referência.

Linha Mídia e Estratégias Comunicacionais (bibliografia indicada
apenas para candidatos inscritos na linha):

ANDRÉA, Carlos d’. Pesquisando plataformas online: conceitos e
métodos. Salvador: EDUFBA, 2020. Disponível em:
https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/32043/4/PlataformasPDF.pdf.

POELL, Thomas; NIEBORG, David; VAN DIJCK, José. Plataformização.
Fronteiras, São Leopoldo, v. 22, n. 1, p. 2-10, jan/abr 2020. Disponível em:
http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2020.221.01.

Linha Mídia e Identidades Contemporâneas (bibliografia indicada
apenas para candidatos inscritos na linha):

ESCOSTEGUY, Ana Carolina; RIBAS, João Vicente. Néstor García Canclini:
reordenações e dissidências da cultura nas institucionalidades digitais na



América Latina. MATRIZes, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 123-136, jan/abr 2022.
Disponível em: https://doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v16i1p123-136

GARCÍA CANCLINI, Néstor. Ciudadanos reemplazados por algoritmos.
Guadalajara/Bielefeld: Calas/Bielefeld University Press, 2020. Disponível em:
http://www.calas.lat/sites/default/files/garcia_canclini.ciudadanos_reemplazad
os_por_algoritmos.pdf

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 cinco 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, 15 de dezembro de 2022.

_____________________________
Comissão de Seleção

POSCOM UFSM


