Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -
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De 11 a 15 de fevereiro de 2019, permanecem abertas a inscrição e matrícula como aluno não
regular (especial) nas disciplinas do primeiro semestre do Programa de Mestrado em Jornalismo da
UEPG. Os interessados deverão se inscrever na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em
Jornalismo (PPG), Sala D-102, no Campus Central da instituição.
De 11 a 15 de fevereiro de 2019, permanecem abertas a inscrição e matrícula como aluno não
regular (especial) nas disciplinas do primeiro semestre do Programa de Mestrado em Jornalismo da
UEPG. Os interessados deverão se inscrever na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em
Jornalismo (PPG), Sala D-102, no Campus Central da instituição.
Para tanto, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição na secretaria e entregar uma carta
(com um ou dois parágrafos), justificando textualmente o interesse na(s) referida(s) disciplina(s).
Também entregar cópias do RG, CPF, certificado de conclusão de curso ou diploma de graduação
nas áreas afins, levando cópia e originais para serem autenticados na secretaria.
Quando a matrícula for solicitada pelos Correios, a ficha de inscrição deve ser preenchida e
enviada, juntamente com demais documentos solicitados, ao endereço: Universidade Estadual de
Ponta Grossa. Programa de Pós-Graduação em Jornalismo, AV. Carlos Cavalcanti 4748. Bairro
Uvaranas, CEP 84030-900 &ndash; Ponta Grossa/PR. A homologação das inscrições será
divulgada em edital até o dia 22 de fevereiro. As aulas do Programa de Pós-Graduação (mestrado)
em Jornalismo iniciam no dia 11 de março de 2019.
Disciplinas Ofertadas
A coordenadora do PPG Jornalismo UEPG, Paula Melani Rocha, acentua que, de acordo com o
Regulamento Geral da Pós-Graduação na instituição, podem ser validadas até 50% das disciplinas
do mestrado em Jornalismo cursadas como aluno não regular. Ainda observa que não é cobrada
taxa, seja para solicitação de disciplina ou matrícula para cursar disciplina isolada.
Para o primeiro semestre de 2019, o PPG de Jornalismo oferta as disciplinas Teoria do Jornalismo
(Graziela Bianchi e Ivan Bomfim), nas terças-feiras (14h); Metodologia de Pesquisa em Jornalismo
(Cíntia Xavier e Marcelo Bronosky), às quartas-feiras (14h); - Seminário Temático &ndash; Linha 1:
Lógicas de Produção e Consumo no Jornalismo (Marcelo Bronosky e Rafael Schoenhrerr), nas
terças-feiras (17h30); e Seminário Temático - Linha 2: Jornalismo e Política: representações e
atores sociais (Sérgio Gadini e Hebe Gonçalves): quartas-feiras (17h30).
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