
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM CINEMA 

 

 

EDITAL PPGCINE /POSGRAP/UFS N° 3/2020 
VAGAS INSTITUCIONAIS 
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A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cinema no exercício de suas atribuições, conforme estabelece art. 

34 da Resolução 25/2014/CONEPE/UFS, torna público o presente edital, através do endereço eletrônico 

http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine, onde constam as normas do Processo Seletivo para Admissão no Semestre Letivo 2021/1 ao 

corpo discente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cinema (Curso de Mestrado Acadêmico): 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES                                                                                                                                        

 

1.1. Este edital é destinado aos docentes e técnicos administrativos do quadro efetivo da UFS, instituições de ensino e pesquisa públicas 

federais e fundações, de acordo com Convênios de Cooperação Técnica mantidos com a UFS, conforme descrito no Anexo I. 

1.2. Ao se inscrever no edital institucional, o candidato não concorrerá simultaneamente às vagas ofertadas para o edital da comunidade 

do mesmo Programa de Pós-graduação, conforme estabelece a Resolução 30/2014/CONEPE/UFS. 

1.3. O quantitativo das vagas institucionais deverá ser fixado em número não inferior a 10% das vagas ofertadas para a comunidade, 

conforme estabelece a Resolução 30/2014/CONEPE/UFS. 

1.4. Em atendimento à Instrução Normativa 01/2015/CPG, é vedado que um discente esteja matriculado simultaneamente em mais de um 

curso de Pós-graduação Stricto Sensu na Universidade Federal de Sergipe. 

1.5. Para o Curso de Mestrado Acadêmico exige-se graduação em qualquer curso superior realizado em instituições reconhecidas pelo 

MEC. 

1.6. As disposições estabelecidas neste edital são de responsabilidade do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cinema. 

 

 

2. DAS VAGAS 

 

2.1. São ofertadas 3 (três) vagas para portadores de diploma de graduação em curso superior e candidatos que apresentem 

documentação comprobatória de que são concludentes de curso superior - em ambas as situações os cursos devem ser reconhecidos 

pelo MEC. 

  

 

 2.2. Os docentes que estão disponibilizando-se a orientar os candidatos são: 

LINHA DE PESQUISA 1 - Cinema, Linguagem e Relações estéticas:  

ORIENTADOR(A) ENDEREÇO ELETRÔNICO ÁREA DE ATUAÇÃO 

ADRIANA DANTAS 

NOGUEIRA 
adnogueira@gmail.com 

Arquitetura, arte, cenografia e 

espaço urbano 

CARLOS CEZAR 

MASCARENHAS DE SOUZA 
mascarenhascarlos8@gmail.com 

Teatro, literatura e 

psicanálise 

CARLOS EDUARDO 

JAPIASSÚ DE QUEIROZ 
cjcejapiassu4@gmail.com 

Literatura, estrutura narrativa e 

intersemiose 

LUÍS AMÉRICO SILVA 

BONFIM 
americobonfim@gmail.com 

Ritos, sociedades e 

experiências 
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MARIO CÉSAR PEREIRA 

OLIVEIRA 
mariocesarmj@gmail.com Linguagem, estética e história 

ROMERO JUNIOR 

VENÂNCIO SILVA 
romerov@uol.com.br Estética, filosofia do cinema 

e teoria do documentário 

TATIANA GUENAGA 

ANEAS 
tatiana.aneas@gmail.com Narrativas, estética, cultura 

digital e indústrias criativas 

 

LINHA DE PESQUISA 2 - Cinema e Narrativas do Contemporâneo 

 
 

ORIENTADOR(A) ENDEREÇO ELETRÔNICO ÁREA DE ATUAÇÃO 

ANA ÂNGELA FARIAS GOMES anaangelaufs@gmail.com 
Narrativas, processos de criação, 
territorialidades e educação 

ARMANDO  

ALEXANDRE COSTA 

DE CASTRO 

aaccastro@gmail.com 
Arte sonora; música e documentário; 
som e cinematografia 

CLAUDIENE SANTOS claudienesan@gmail.com 
Gênero, sexualidade e estudos 
culturais 

HAMILCAR SILVEIRA 
DANTAS JUNIOR 

hamilcarjr@hotmail.com 
Cinema e história. cinema, 
esporte e espetáculo. 

LILIAN CRISTINA M. FRANÇA     liliancmfranca@yahoo.com 
Webdocumentário e narrativas 

audiovisuais não-lineares.  

LUIZ GUSTAVO P. DE 

S. CORREIA 
luizgustavopsc@gmail.com Espaço urbano, antropologia e corpo 

MARCOS RIBEIRO DE MELO marcos_demelo@hotmail.com Infância, gênero e educação 

MARIA BEATRIZ COLUCCI biacolucci@gmail.com 
Documentário, educação e 
fotografia 

RENATO IZIDORO DA SILVA izidoro.ufs@gmail.com Corpo, cultura e política 

 
2.3. O preenchimento das vagas seguirá os seguintes critérios: 

2.3.1. O preenchimento das vagas será de acordo com a classificação geral dos candidatos em ordem decrescente da nota final, 

incluindo as especificidades das vagas destinadas às Ações Afirmativas, conforme Item 3. 

2.3.2 Considerando a demanda de candidatos, o preenchimento de vagas por parte dos docentes, as linhas de pesquisa e áreas de 

atuação dos docentes, o PPGCINE não garante que os candidatos aprovados serão remetidos aos docentes indicados pelos 

mesmos como possíveis orientadores, ficando assegurados que terão orientadores compatíveis a seus objetos de pesquisa e os 

interesses do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Cinema. 

2.3.3. Classificados excedentes e vagas não preenchidas: 

2.3.3.1. Os candidatos aprovados em excedência do número de vagas, quando da não realização de matrícula pelos candidatos 

aprovados classificados, poderão ser convocados somente em período de matrícula determinado pelo calendário da Pós-
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Graduação para este edital, observando a ordem de classificação e as especificidades das vagas destinadas às Ações Afirmativas 

previstas no item 3. 

2.3.3.2.  As vagas não preenchidas poderão ser migradas para o edital de vagas para comunidade. 
 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições serão realizadas, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine 

no período de 14/09/2020 a 18/10/2020 

3.2. Caso haja mais de uma inscrição do mesmo candidato para este edital, será considerada apenas a última inscrição. 

3.3. O candidato que prestar qualquer informação falsa ou inexata, ao se inscrever neste processo seletivo, ou não satisfazer todas 

as condições estabelecidas neste edital e demais instrumentos normativos terá cancelada sua inscrição e anulados todos os atos 

dela decorrentes. 

3.4. A UFS não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida devido a quaisquer motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, procedimento indevido do candidato, bem 

como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a 

situação de sua inscrição. 

3.5. Em nenhuma hipótese será permitida a inscrição condicional ou fora do prazo. 

 

3.6. DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

3.6.1. O valor da taxa de inscrição será de R$ 30,00 (trinta reais). 

 

3.7. DO PAGAMENTO 

3.7.1. A GRU Simples para o pagamento da taxa deve ser gerada no SIGAA, exclusivamente, no ato da inscrição deste edital. O 

não pagamento da mesma resultará no indeferimento da inscrição. 

3.7.2. Em caso de necessidade de reimpressão, o candidato deverá gerar a GRU Simples no campo especificado na tela indicativa 

de inscrição.  

3.7.3. O valor referente à taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, exceto no caso de cancelamento deste 

processo seletivo. 

3.7.4. A inscrição não será confirmada caso haja pagamento com valor menor que R$ 30,00 (trinta reais).                

3.7.5. A taxa de inscrição deverá ser paga até às 23:59 do dia 19/10/2020, sob pena de indeferimento da inscrição. 

3.7.6. A inscrição somente será confirmada após o reconhecimento do pagamento da taxa de inscrição pelo SIGAA. O prazo para 

a confirmação será de 03 (três) dias úteis após a data de vencimento. 

 

3.8. DOS DOCUMENTOS 

4.1.1. 3.8.1. Os candidatos deverão apresentar a documentação obrigatória abaixo no período de inscrição, através 

de envio eletrônico, em campo disponível no SIGAA no ato da inscrição, em arquivo único em extensão PDF. 

 

a)  Cópias: 

I. Diploma de graduação ou declaração de provável concludente emitida pela instituição, desde que a conclusão da 

referida graduação aconteça antes do período de realização da matrícula institucional para os aprovados no curso de 

pós-graduação.  

II. Histórico escolar do curso de graduação. 

 

 

b) Currículo Lattes comprovado. Ressalte-se que, comprovado é com a inclusão de todas as cópias digitalizadas de 

certificados, declarações, registros e publicações. 

c) Comprovante de vínculo institucional 

d) Pré-Projeto de pesquisa (conforme item 4.2.1.3 deste Edital). 

     
3.8.3 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato a documentação por ele fornecida para a inscrição, as quais não 

poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título.  

3.8.4. A documentação fornecida para a inscrição será autenticada, em caso de aprovação, no momento da matrícula, com a 

apresentação dos originais. 
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3.8.5 A falta de qualquer um dos documentos exigidos implicará no indeferimento da inscrição do candidato. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1. O processo seletivo será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do Programa, formada 

por 04 (quatro) membros titulares (sendo 2 de cada Linha de Pesquisa do Programa) e 02 (dois) suplentes (um membro suplente 

poderá substituir um membro titular a qualquer momento se um candidato a ser arguido tiver anterior relacionamento 

profissional/acadêmico com o mesmo; após arguição do candidato o membro titular voltará a suas atividades de membro titular). 

 

A Comissão de Seleção para este Edital é composta pelos seguintes professores (para as LINHAS 1 e 2): 

Prof. Dr. Hamilcar Silveira Dantas Junior (membro titular - Presidente) 

Prof. Dra. Maria Beatriz Colucci (membro titular)  

       Prof. Dr. Carlos Cezar Mascarenhas de Souza (membro titular)  

       Prof. Dr. Carlos Eduardo Japiassu de Queiroz (membro titular) 

       Prof. Dr. Marcos Ribeiro de Melo (membro suplente) 

  Prof. Dr. Mário César Pereira Oliveira (membro suplente). 

 
 

4.2. Etapas do processo seletivo  

1) Avaliação do pré-projeto de pesquisa (eliminatória) (peso 5) 

2) Entrevista versando sobre o pré-projeto de pesquisa apresentado (classificatória) (peso 3) 

3) Avaliação do currículo do sistema Lattes (classificatória) (peso 2) 

 

4.2.1 Avaliação do projeto de pesquisa 

4.2.1.1 A avaliação do pré-projeto de pesquisa com peso 5,0, é de caráter eliminatório. 

4.2.1.2 Para a avaliação dos pré-projetos de pesquisa serão considerados os seguintes critérios: a) pertinência do objeto de estudo 

em perspectiva interdisciplinar ao campo do cinema (peso 2,0); b) aderência do objeto à linha de pesquisa (peso 2,0);  c) relação 

do estudo com projetos em desenvolvimento do possível orientador (que constam no Currículo Lattes do Orientador) (peso 1,0); 

e) tratamento do problema situado na temática de pesquisa (peso 1,0); d) justificativa de seleção e de relevância do objeto de 

investigação (peso1,0); f) plausibilidade científica e exequibilidade da metodologia indicado no projeto (peso 2,0); g) coerência, 

atualidade de fontes indicados e qualidade das referências bibliográficas e documentais implicadas (peso 1,0), conforme Barema 

detalhado no ANEXO I. 

4.2.1.3 Os candidatos deverão apresentar projeto de pesquisa com um máximo de 10 páginas (excluídas capa, sumário e 

referências), enquadrado nas linhas de pesquisa do programa, contendo, no mínimo: título, linha de pesquisa, introdução com os 

antecedentes do problema, revisão bibliográfica, objetivos geral e específicos, procedimentos metodológicos, cronograma, 

bibliografia e indicação de um provável orientador (a) da mesma linha de pesquisa escolhida pelo candidato. 

4.2.1.4 O Programa sugere bibliografia básica para familiarização dos candidatos com as linhas de investigação do PPGCINE, 

conforme consta no ANEXO III. De igual modo, apresenta os projetos de pesquisa e referências bibliográficas específicas de cada 

orientador em suas linhas de pesquisa, conforme ANEXO IV. Sugerimos que na construção do objeto, elaboração do projeto e 

preparação para a entrevista busquem adequar seus estudos a essas linhas e projetos específicos. 

4.2.1.5 A eliminação no processo seletivo ocorrerá quando, no projeto de pesquisa: a) constar o nome do candidato; b) não houver 

a indicação da linha de pesquisa e/ou do provável orientador; c) ultrapassar o número máximo de páginas; d) não obtiver no 

mínimo a média 7,0 (sete). 

 

4.2.2 Entrevista versando sobre o pré-projeto de pesquisa apresentado 

4.2.2.1 A entrevista, com peso 3,0, é de caráter classificatório. 

4.2.2.2 Para a avaliação da entrevista serão considerados os seguintes critérios: a) conhecimento acerca das relações 

interdisciplinares entre seu objeto de estudo e o campo do cinema  (peso 2,0); b) domínio dos temas pertinentes à linha de 

pesquisa em que se inscreveu (peso 2,0);  c) conhecimento dos projetos em desenvolvimento pelos docentes do PPGCINE, em 

partícular os do(a) orientador (a) indicado (a) (peso 1,0); d) argumentação acerca da relevância do projeto e da formulação do 

problema situado na temática de pesquisa (peso 1,0); e) conhecimento acerca da metodologia indicada no projeto (peso 2,0); f) 

conhecimento  acerca dos referencias bibliográficos que integram o projeto (peso 1,0);  g) utilização da norma padrão culta, 

estrutura argumentativa e coesão (peso 1,0), conforme Barema detalhado no Anexo II. 

4.2.2.3 A entrevista será realizada por meio de videoconferência. O candidato deverá dispor de acesso à internet com capacidade 

de comunicação através de vídeo durante a realização da entrevista. Será enviado ao candidato, 24 horas antes de sua entrevista, o 

link da sala virtual na qual ocorrerá a sessão, essencialmente pela Plataforma Google Meet. 
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4.2.2.4 A UFS não se responsabilizará por quaisquer falhas motivadas por questões técnicas dos computadores, falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou procedimento indevido do candidato, bem como outros fatores que 

impossibilitem a realização da entrevista no dia e horário determinados. Cabe ao candidato a responsabilidade por sua conexão e 

aparelhagem técnica. 

 

4.4.4.5 A entrevista deverá ser gravada. 

 

4.2.3 Avaliação do currículo do sistema Lattes. 

4.2.3.1A avaliação do Currículo Lattes com peso 2,0, é de caráter classificatório. 

4.2.3.1Para a avaliação do Currículo Lattes serão observados os itens e pesos, conforme o Anexo V. 

 

4.3 Ressaltamos que, devido à condição de excepcionalidade da pandemia de SarsCov2, assim como a Portaria nº 241, de 17 de 

março de 2020/GR/UFS, que suspende as atividades acadêmicas presenciais, ratificada pela Portaria nº 602, de 14 de agosto de 

2020/GR/UFS, não teremos, nesta seleção, a Fase de Prova escrita. Os conhecimentos geralmente exigidos nesta fase foram 

reorganizados para que sejam expostos pelos candidatos na fase de entrevista. Tal fase versará sobre o projeto, sobre os 

conhecimentos de Cinema e Interdisciplinaridade, os vínculos do projeto com as linhas de pesquisa do Programa e os estudos dos 

prováveis orientadores. 

 

 

5. RESULTADO 

 

5.1. O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a cada uma das etapas, 

classificados os candidatos aprovados, em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas, incluindo as especificidades das 

vagas referentes às Ações Afirmativas, conforme Item 3. 

5.1.1. O resultado será composto por lista de classificação especificando todos os candidatos (AC, PPI e PCD), observando-se o 

disposto no item 3.6 deste edital.  

5.2. Eventuais empates no processo seletivo: 

5.2.1. Para a Seleção do Mestrado, eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota na prova de avaliação do 

projeto de pesquisa, na entrevista e na avaliação do Currículo Lattes. 

5.3. A divulgação do resultado final será disponibilizado no site http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine. 

 

6. RECURSOS 

 

6.1. Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de recontagem, devidamente 

fundamentado, para a Comissão de Seleção do Programa, no prazo estabelecido no cronograma deste edital. 

6.2. A interposição de recurso deverá ser realizada com o preenchimento de formulário específico, ANEXO VI, que deverá ser 

enviado devidamente preenchido  para o e-mail ppgcineufs@gmail.com, obedecendo o período de cada etapa conforme definido 

no cronograma deste edital. 

6.3. Na hipótese de o recurso não ser decidido antes da etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente dela participar sob 

condição. 

 

 

7. CRONOGRAMA  

 

Etapas do processo seletivo Período Horário Local 

Inscrição exclusivamente pela internet 
14/09/2020 a 

18/10/2020 
Ininterrupto Exclusivamente via Internet 

Homologação das inscrições e divulgação do 

resultado 
25/10/2020 17h http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine 

Prazo recursal  26 e 27/10/2020 23:59 h ppgcineufs@gmail.com 

Resultado da homologação das inscrições após 

recurso 
29/10/2020 17 h http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine 

Etapa 1 – Análise do pré-projeto de pesquisa - sem 

a presença dos candidatos 
03 a 09/11/2020 8 às 18 h.  

Resultado da etapa 1 com pontuação 11/11/2020 17h http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine 

Prazo recursal  12 e 13/11/2020 23:59 h ppgcineufs@gmail.com 

http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine
http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine
http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine
http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine
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Resultado da etapa 1 após recurso com distribuição 

dos horários de entrevista 
14/11/2020 17 h. http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine 

Etapa 2 – Entrevista 16 a 19/11/2020 8 às 18 h. Plataforma Google Meet 

Resultado da etapa 2 com pontuação 20/11/2020 17 h. http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine 

Prazo recursal  23 e 24/11/2020 23:59 h ppgcineufs@gmail.com 

Resultado da etapa 2 após recurso 25/11/2020 17 h. http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine 

Etapa 3 – avaliação de Currículo Lattes - sem a 

presença dos candidatos 

26/11/2020 a 

01/12/2020 
8 às 18 h.  

Resultado da etapa 3 com pontuação 02/12/2020 17 h. http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine 

Prazo recursal  03 e 04/12/2020 23:59 h ppgcineufs@gmail.com 

Resultado da etapa 3 após recurso 05/12/2020 17 h. http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine 

Resultado envolvendo todas as etapas, com 

pontuação 
09/12/2020 17 h. http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine 

Prazo recursal  10 e 11/12/2020 23:59 h ppgcineufs@gmail.com 

Resultado final com pontuação e lista excedentes 15/12/2020 17 h. http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine 

 

 

8. MATRÍCULA INSTITUCIONAL 

 

8.1.  Os candidatos classificados no processo seletivo deste edital, conforme resultado final, deverão comparecer à secretaria do 

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cinema na data prevista para matrícula institucional, de acordo com o calendário 

acadêmico da pós-graduação, munidos de cópias e originais da seguinte documentação 
 

a) Cópias e originais: 

I. Diploma de graduação ou documento comprobatório de conclusão da graduação. 

II. Histórico escolar do curso de graduação. 

III. Registro Geral (carteira de identidade) ou passaporte para estrangeiros com visto válido. 

IV. CPF (não obrigatório para estrangeiros). 

V. Título de eleitor (para candidatos brasileiros). 

VI. Comprovante de votação da última eleição ou Declaração de quitação eleitoral (para candidatos brasileiros). 

VII. Certidão de nascimento ou casamento. 

VIII. Prova de quitação com o serviço militar (para candidatos do sexo masculino, entre 19 e 45 anos, conforme artigos 

208 e 210 do Decreto nº 57.654/66) (para candidatos brasileiros). 

IX. Autodeclaração Étnico Racial (para candidatos à cota PPI) 

X. Registro Administrativo de Nascimento e Óbito de Índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo 

grupo indígena, reconhecido pela FUNAI, assinada por liderança local (para candidatos à cota PPI). 

b) Comprovante de vínculo institucional  

c) 01 (uma) fotografia 5x7 recente com fundo branco. 

 

8.2. A documentação será autenticada no momento da matrícula, com a apresentação dos originais. 

8.3. A falta de qualquer um dos documentos exigidos implicará no indeferimento da matrícula do candidato. 
8.4. Sob nenhuma hipótese a documentação poderá ser entregue fora dos prazos previstos. 

8.5. Os candidatos aprovados excedentes, de todas as modalidades de vagas, quando convocados, deverão comparecer à secretaria 

do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cinema, em data específica, de acordo com o calendário acadêmico da pós-

graduação, observando as mesmas obrigações dos alunos classificados dentro do número de vagas. 
8.5.1.  A matrícula no curso de pós-graduação de candidatos aprovados excedentes, será feita, impreterivelmente, nos prazos 

previstos ou datas posteriormente publicadas, conforme o calendário acadêmico da pós-graduação. 
8.6. O abandono, cancelamento, desistência, desligamento, falecimento ou não-conclusão de alunos do curso de pós-graduação, 

por quaisquer motivos, não gera o direito de convocação e abertura de vagas para excedentes após o prazo oficial de matrícula de 

excedentes para este edital. 

8.7 Caso no período previsto para a matrícula institucional a situação de emergência em saúde pública causada pela Covid-19 

ainda esteja imposta, bem como medidas para prevenção e redução de risco no ambiente de trabalho no âmbito da UFS, a COPGD 

deverá estabelecer, em caráter excepcional, procedimentos para a realização de matrícula institucional remota dos candidatos 

aprovados nos processos seletivos para ingresso em 2021.1, visando mitigar e prevenir os riscos nas secretarias dos programas. 
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9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. Para obter informações sobre inscrições, realização das provas e recursos o interessado deverá acessar o site 

http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine. 

9.2. As notas atribuídas aos candidatos, nas diversas etapas do processo seletivo, serão fundamentadas por cada membro da 

Comissão de Seleção e Admissão. 

9.3. Na ocorrência de grande número de candidatos, poderão as etapas de defesa do pré-projeto e entrevista, se realizar em dias 

sucessivos .  

9.4. O Programa de Pós-Graduação deverá disponibilizar, quando solicitado pelo candidato, o acesso aos seus documentos e suas 

correções das diversas fases do processo seletivo. 

9.5. Este edital é publicado na página Oficial do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cinema, no site 

http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine. 

9.6. A realização da inscrição implica irrestrita submissão do candidato ao presente edital, não podendo alegar desconhecimento. 

9.7. É vedada a divulgação telefônica de resultado. 

9.8. Será eliminado do processo seletivo, a qualquer tempo, o candidato que910.8.1. Prestar, em qualquer documento ou no 

sistema de inscrição, declaração falsa ou inexata, sem prejuízo de demais penalidades previstas em lei. 

9.8.2. Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo, 

sem prejuízo de demais penalidades previstas em lei. 

9.9. A inscrição do candidato implica a aceitação das disposições, das diretrizes e dos procedimentos do processo seletivo 

contidos neste edital. 

9.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Cinema 

9.11. O Regimento do Programa, as Normas da Pós-Graduação da UFS, Instrução Normativa bem como outras informações estão 

à disposição dos candidatos na página http://www.posgraduacao.ufs.br/ppgcine.. 

 

 

São Cristóvão, 9 de setembro de 2020 

 

 

 

 
 

Maria Beatriz Colucci 

Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cinema 
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EDITAL PPGCINE /POSGRAP/UFS N° 3/2020 
 

ANEXO I – BAREMA PARA AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA 

 
Número de inscrição: 

Linha de pesquisa: 

Orientador: 

Média geral: 

 

1. Conhecimento acerca das relações interdisciplinares entre seu objeto de estudo e o campo do cinema (peso 2,0)  

( ) 0,0 – No projeto não se apresenta a existência de relação interdisciplinar entre seu objeto de estudo e o campo do cinema   

( ) 1,0 No projeto apresenta-se a existência de relação interdisciplinar entre seu objeto de estudo e o campo do cinema  mas não 

está fundamentada teoricamente 

( ) 1,5 - No projeto apresenta-se a existência de relação interdisciplinar entre seu objeto de estudo e o campo do cinema, 

fundamentada teoricamente mas sem dados atuais  

( ) 2,0 - No projeto apresenta-se a existência de relação interdisciplinar entre seu objeto de estudo e o campo do cinema, 

fundamentada teoricamente e com dados atuais  

 

2. Aderência do projeto ás linhas de pesquisa (peso 2,0) 

( ) 0,0 – No projeto não se verifica a aderência à linha de pesquisa  

( ) 0,5 – No projeto verifica-se a aderência à linha de pesquisa mas ela não está fundamentada teoricamente 

( ) 1,5 - No projeto verifica-se a aderência à linha de pesquisa fundamentada teoricamente mas sem dados atuais  

( ) 2,0 - No projeto verifica-se a aderência à linha de pesquisa fundamentada teoricamente e com dados atuais  

 

3. Tratamento do problema situado na temática de pesquisa (peso 1,0) 

( ) 0,0 – No projeto não se apresenta o problema da pesquisa 

( ) 0,5 – No projeto apresenta-se o problema da pesquisa mas ele não encontra-se devidamente delimitado 

( ) 1,0 – No projeto apresenta-se o problema da pesquisa e ele encontra-se devidamente delimitado 

 

4. Relação do estudo com projetos em desenvolvimento do possível orientador (que constam no Currículo Lattes do Orientador) 

(peso 1,0); 

( ) 0,0 – No projeto não se explicita a pertinência à área de pesquisa com projetos em desenvolvimento pelo possível orientador 

( ) 0,5 - No projeto explicita-se a pertinência à área de pesquisa com projetos em desenvolvimento pelo possível orientador mas 

sem fundamentação teórica 

( ) 1,0 – No projeto explicita-se a pertinência à área de pesquisa com projetos em desenvolvimento pelo possível orientador e com 

fundamentação teórica 

 

5. Justificativa de seleção e a relevância do objeto de investigação (peso1,0);  

( ) 0,0 – No projeto não se justifica a seleção do problema e nem a relevância do objeto de investigação 

( ) 0,5 - No projeto se justifica a seleção do problema e a relevância do objeto de investigação mas sem fundamentação teórica 

( ) 1,0 – No projeto se justifica a seleção do problema e a relevância do objeto de investigação com fundamentação teórica 

 

6- Plausibilidade científica e exequibilidade da metodologia indicado no projeto (peso 2,0); 

( ) 0,0 – No projeto não se apresenta um caminho metodológico para alcançar os objetivos do estudo  

( ) 0,5 – No projeto se apresenta um caminho metodológico para alcançar os objetivos do estudo mas não condizente com o prazo 

estabelecido (cronograma). 

( ) 1,5 – No projeto, se apresentam métodos de pesquisa exequíveis, de forma genérica. 

( ) 2,0 – No projeto, se esclarece teoricamente a escolha de métodos de pesquisa exequíveis no prazo estabelecido do estudo 

(cronograma). 

 

7. Coerência, atualidade de fontes indicadas e qualidade das referências bibliográficas e documentais implicadas (peso 1,0) 

( ) 0,0 – As fontes apresentadas impossibilitam coerência entre fontes/documentos listados nas referências e citações no estudo. 

( ) 0,5 – No projeto, refere-se, conforme normas científicas, a fontes bibliográficas ou documentos básicos. 

( ) 1,0 –No projeto, refere-se, conforme normas científicas, a fontes bibliográficas ou documentos básicos e de publicações mais 

recentes 
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EDITAL PPGCINE /POSGRAP/UFS N° 3/2020 
 

ANEXO II – BAREMA PARA AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA 

 

 

1) Conhecimento acerca das relações interdisciplinares entre seu objeto de estudo e o campo do cinema (peso 2,0)  

( ) 0,0 – O(a) candidato(a) não discorre sobre a existência de relação interdisciplinar entre seu objeto de estudo e o campo do 

cinema   

( ) 1,0 - O(a) candidato(a) discorre sobre existência de relação interdisciplinar entre seu objeto de estudo e o campo do cinema  

mas não o faz de maneira fundamentada teoricamente 

( ) 1,5 - O(a) candidato(a) discorre sobre a existência de relação interdisciplinar entre seu objeto de estudo e o campo do cinema, 

fundamentada teoricamente mas não cita dados atuais  

( ) 2,0 - O(a) candidato(a) discorre sobre a existência de relação interdisciplinar entre seu objeto de estudo e o campo do cinema, 

fundamenta teoricamente a sua fala e a subsidia com dados atuais  

 

 

2) Domínio dos temas pertinentes à linha de pesquisa em que se inscreveu (peso 2,0)   

( ) 0,0 – O(a) candidato(a) não demonstra conhecer a linha de pesquisa em que se inscreveu   

( ) 1,0 - O(a) candidato(a) demonstra conhecer a linha de pesquisa em que se inscreveu  mas não fundamenta teoricamente a sua 

opção 

 ( ) 1,5 - O(a) candidato(a) demonstra conhecer a linha de pesquisa em que se inscreveu, a fundamenta teoricamente mas não 

menciona estudo mais recentes 

( ) 2,0 - O(a) candidato(a) demonstra conhecer a linha de pesquisa em que se inscreveu, a fundamenta teoricamente e menciona 

estudo mais recentes 

 

 

3) Conhecimento dos projetos em desenvolvimento pelos docentes do PPGCINE, em partícular os do(a) orientador (a) indicado 

(a) (peso 1,0)  

( ) 0,0 – O(a) candidato(a) não demonstra conhecer os projetos em desenvolvimento pelos docentes do PPGCINE e nem os do(a) 

orientador (a) indicado (a) 

( ) 0,5 – O(a) candidato(a) demonstra conhecer os projetos em desenvolvimento pelos docentes do PPGCINE e os do(a) orientador 

(a) indicado (a), mas não os articula a seu objeto de estudo 

( ) 1,0 – O(a) candidato(a) demonstra conhecer os projetos em desenvolvimento pelos docentes do PPGCINE e os do(a) orientador 

(a) indicado (a), e os articula a seu objeto de estudo 

 

4) Argumentação acerca da relevância do projeto e da formulação do problema situado na temática de pesquisa (peso 1,0) 

( ) 0,0 – O(a) candidato(a) não apresenta a relevância do problema de modo explícito. 

( ) 0,5 – O(a) candidato(a) apresenta a relevância do problema mas não a fundamenta teoricamente e nem a insere num quadro 

mais amplo de relações  

( ) 1,0 - O(a) candidato(a) apresenta a relevância do problema, a fundamenta teoricamente e a insere num quadro mais amplo de 

relações 

 

 5) Conhecimento acerca da metodologia indicada no projeto (peso 2,0) 

( ) 0,0 – O(a) candidato(a) não justificou a escolha da metodologia. 

( ) 0,5 _ O(a) candidato(a) justificou a escolha da metodologia, mas mostrou insegurança quanto à sua aplicabilidade junto ao 

objeto de estudo 

( ) 1,0 – O(a) candidato(a) justificou a escolha da metodologia e a sua aplicabilidade junto ao objeto de estudo mas  não conseguiu 

demonstrar a sua exequibilidade de acordo com o cronograma apresentado  

( ) 2,0 – O(a) candidato(a) justificou a escolha da metodologia e a sua aplicabilidade junto ao objeto de estudo, além de 

demonstrar a sua exequibilidade de acordo com o cronograma apresentado  

 

 

6) Conhecimento acerca dos referenciais bibliográficos que integram o projeto (peso 1,0)   

( ) 0,0 – O(a) candidato(a) não discorreu com precisão acerca dos referencias bibliográficos que integram o projeto 

( ) 0,5 – O(a) candidato(a) demonstrou conhecer as normas de utilização de referenciais bibliográficas mas não conseguiu dissertar 

sobre a vertente teórica dos autores selecionados. 
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( ) 1,0 – O(a) candidato(a) demonstrou conhecer as normas de utilização de referenciais bibliográficas e conseguiu dissertar sobre 

a vertente teórica dos autores selecionados 

 

7) Utilização da norma padrão culta, estrutura argumentativa e coesão (peso 1,0).  

( ) 0,0 – O(a) candidato(a) não se expressou de modo coeso e concatenado 

( ) 0,5 – O(a) candidato(a) expressou-se de modo coeso e concatenado mas não conseguir ser preciso no desenrolar das respostas 

( ) 1,0 – O(a) candidato(a) expressou-se de modo coeso e concatenado e conseguir ser preciso no desenrolar das respostas 
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ANEXO III – Bibliografia Básica sugerida 

 

 

- FRANÇA, L.C.M. (Org.). Cinema e Interdisciplinaridade: convergências, gêneros e discursos. Aracaju: Criação, 

2017. Disponível http://editoracriacao.com.br/wp-

content/uploads/2015/12/ebookcinemainterdisciplinaridade2017FINAL.pdf 

 

- ______; NOGUEIRA, A.D.; SILVA, R.I. (Org.). Cinema e Interdisciplinaridade: convergências, gêneros e discursos. 

v. 2. Aracaju: Criação, 2019. Disponível em: http://editoracriacao.com.br/wp-content/uploads/2019/05/site-vol2.pdf 

 

- ______; ______..; ______ (Org.). Cinema e Interdisciplinaridade: convergências, gêneros e discursos. v. 3. Aracaju: 

Criação, 2019. Disponível em: http://editoracriacao.com.br/wp-content/uploads/2019/05/site-vol3.pdf 
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EDITAL PPGCINE /POSGRAP/UFS N° 3/2020 
ANEXO IV – Quadro de Professores, Projetos de Pesquisa e Referências específicas 

 

LINHA 1 - CINEMA, LINGUAGEM E RELAÇÕES ESTÉTICAS 

Orientador Projetos de pesquisa Referências específicas 

 

 

 

Adriana Dantas 

Nogueira 

Teorias e metodologias para análise 

da arquitetura fílmica 

COSTA, P. B. N.; NOGUEIRA, A. D.; GALVAO, C. M. C. A Arquitetura através do olhar 

cinematográfico In: FRANÇA, L.C.M.; NOGUEIRA, A.D.; SILVA, R.I. (Org.). Cinema e 

Interdisciplinaridades. v.2. Aracaju: Criação, 2019, p. 71-90. 
PINTO, D. W.; NOGUEIRA, A. D. A Arquitetura fílmica "futurista" em Metrópolis e Elysium In: 

FRANÇA, L.C.M.; NOGUEIRA, A.D.; SILVA, R.I. (Org.). Cinema e Interdisciplinaridades. v.3. 

Aracaju: Criação, 2019, p. 77-100. 
JESUS, R. N.; NOGUEIRA, A. D. As marcas do passado e do progresso: o uso da arquitetura no 

cinema In: FRANÇA, L.C.M.; NOGUEIRA, A.D.; SILVA, R.I. (Org.). Cinema e 

Interdisciplinaridades. v.3.Aracaju: Criação, 2019, p. 135-154. 
 

Carlos Cezar 

Mascarenhas de 

Souza 

- Poética da hospitalidade entre 

linguagens artísticas e estéticas das 

encenações culturais 

- Trocas, Fluxos e Circulações: Ritos 

Contemporâneos 

SOUZA, C.C.M. Amódio e melancolia na Medeia de Lars Von Trier. In: FREITAS. V.F. COSTA, 

R.; PAZZETO, D. (Org.). O trágico, o sublime e a melancolia. v. 1. Belo Horizonte: Relicário, 

2016.  

 

 

Carlos Eduardo 

Japiassú de Queiroz 

Uma análise intersemiótica das 

estruturas narrativas de obras dos 

gêneros noir e melodrama 

QUEIROZ, C.E.J.; NÓBREGA, M.L.C.C. The Shining: uma Leitura Cruzada entre o Romance de 

Stephen King e o Filme Homônimo de Stanley Kubrick. In: QUEIROZ, C.E.J.; COSTA, W.J. (Org.). 

Estudos Literários-Visuais. Aracaju: Criação, 2018, v. 01, p. 09-29. 

QUEIROZ, C.E.J.; NÓBREGA, M.L.C.C. Registros híbridos: uma análise da estrutura dos filmes -O 

som ao redor e Recife frio, do diretor Kleber Mendonça Filho. Revista Tempos e Espaços em 

Educação, v. 10, p. 77-88, 2017. 

QUEIROZ, C.E.J.; Os São Bernardo(s), de Graciliano Ramos e Leon Hirszman. Revista Fórum 

Identidades, v. 21, p. 119-148, 2016. 

 

 

Luís Américo Silva 

Bonfim 

Trocas, Fluxos e Circulações: Ritos 

Contemporâneos 

BONFIM, L.A.S. Contribuições para o registro e estudp taxonômico das expressões votivas 

derivadas do catolicismo. Revista Brasileira de História das Religiões, v. 12, p. 29-56, 2019. 

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RbhrAnpuh/article/view/47035 

BONFIM, L.A.S. Redenções, expurgações e outros casos de reparações coletivas pos-mortem nas 

canonizações populares da América do Sul. Raízes - Revista de Ciências Sociais e Econômicas, v. 

34, p. 131-141, 2014. http://raizes.revistas.ufcg.edu.br/index.php/raizes/article/view/419    

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RbhrAnpuh/article/view/47035
http://raizes.revistas.ufcg.edu.br/index.php/raizes/article/view/419
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Mario César Pereira 

Oliveira 

Linguagem audiovisual e 

antropologia: paralelos entre 

documentários e textos etnográficos 

OLIVEIRA, M.C.P. A imagem audiovisual no contexto digital. Temática (João Pessoa. Online), v. 

14, p. 19-39, 2018. https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/tematica/article/view/42877 

OLIVEIRA, M.C.P. Linguagem audiovisual e antropologia: paralelos entre o documentário e o texto 

etnográfico. Temática (João Pessoa. Online), v. 10, p. 162-179, 2014. 

https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/tematica/article/view/19251    

Romero Junior 

Venâncio Silva 

Ensaio sobre roteiro documental: 

análise de filmes contemporâneos 

SILVA, R.J.V. Cinema moderno e Filosofia da existência: notas a partir de Dreyer, Bergman e 

Kiekgard. Philosophia: ensaios sobre literatura, arte e filosofia, v. 1, p. 140-159, 2012. 

 

 

Tatiana Guenaga 

Aneas 

Práticas transmídia no campo 

publicitário: um estudo sobre a 

Netflix Brasil 

ANEAS, T.G. A construção social da autoria de filmes publicitários. Comunicacao, Midia e 

Consumo (Online), v. 15, p. 138, 2018. 

http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/1322 

ANEAS, T.G.; FLEXOR, C. L. O. Protocolos de leitura do livro aplicativo e a questão do leitor 

modelo. Revista Comunicação Midiática (Online), v. 12, p. 71-82, 2017. 

https://www2.faac.unesp.br/comunicacaomidiatica/index.php/CM/article/view/29    

 

 

LINHA 2 – CINEMA E NARRATIVAS DO CONTEMPORÂNEO 

Orientador Projetos de pesquisa Referências específicas 

Ana Ângela Farias 

Gomes 

- Escritas de roteiro e processos de 

criação no cinema latino 

contemporâneo 

- Cinema, Educação e Nordeste 

GOMES, A.A.F.; FREIRE, K. O Nordeste no cinema brasileiro: primeiras impressões. In: FRANÇA, 

L.C.M.; NOGUEIRA, A.D.; SILVA, R.I. (Org.). Cinema e Interdisciplinaridades. v.2. Aracaju: 

Criação, 2019, p. 35-50. 

GOMES, A.A.F.; FREIRE, K. Memória em rizoma: cinema brasileiro e uma certa ideia de Nordeste. 

Virus, v. 15, p. 1, 2017. http://www.nomads.usp.br/virus/virus15/?sec=5&item=79&lang=pt 

GOMES, A.A.F. Vingança e estética realista em “Matar um Homem”. In: XXI Encontro da 

Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, 2017, João Pessoa. Anais...  São Paulo: 

SOCINE, 2018. p.65-71. https://www.socine.org/wp-

content/uploads/anais/AnaisDeTextosCompletos2017(XXI).pdf 

Armando  Alexandre 

Costa de Castro 

Cinema documental brasileiro: 

narrativas sociais e políticas de 

autorrepresentação 

CASTRO, A.A.C.; RIBEIRO. M.T.F. Koyanisqatsi (1982): cinema como expressão de distopias e 

utopias. Revista Fórum Identidades, v. 28, p. 41-54, 2018. 

CASTRO, A.A.C. A literatura da baianidade na música popular. Contexto - Revista Do Programa 

De Pós-Graduação Em Letras, v. I, p. 47-66, 2017. 

https://periodicos.ufes.br/contexto/article/view/14937  

Claudiene Santos 

- Eletroconvulsoterapia e cinema: 

luzes e sombras de um tratamento 

controverso 

OLIVEIRA, F. F.; SANTOS, C. Entrelaçando masculinidades e juventudes no portal de periódicos 

Capes entre 2000 e 2017. Revista Diversidade e Educação, v. 7, p. 105-128, 2020. 

https://periodicos.furg.br/divedu/article/view/9510 

https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/tematica/article/view/42877
https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/tematica/article/view/19251
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/1322
https://www2.faac.unesp.br/comunicacaomidiatica/index.php/CM/article/view/29
http://www.nomads.usp.br/virus/virus15/?sec=5&item=79&lang=pt
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.socine.org%2Fwp-content%2Fuploads%2Fanais%2FAnaisDeTextosCompletos2017(XXI).pdf&data=02%7C01%7C%7C5967f273bf1740ca718408d84ead0dd4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637345852451172547&sdata=5DorrFHoMBI5zLKEg19Gh922cOmajFOvIAO6Jof80NI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.socine.org%2Fwp-content%2Fuploads%2Fanais%2FAnaisDeTextosCompletos2017(XXI).pdf&data=02%7C01%7C%7C5967f273bf1740ca718408d84ead0dd4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637345852451172547&sdata=5DorrFHoMBI5zLKEg19Gh922cOmajFOvIAO6Jof80NI%3D&reserved=0
https://periodicos.ufes.br/contexto/article/view/14937
https://periodicos.furg.br/divedu/article/view/9510
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- Cinema, educação e direitos 

humanos: formação continuada para a 

construção de políticas públicas na 

rede básica de ensino de Sergipe 

LEITE, A. F. S.; SANTOS, C. Tecnologias de gênero e magia: hormonioterapia e as experiências de 

vida de mulheres trans*. Ex Aequo (APEM), v. 38, p. 83-94, 2018. 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0874-

55602018000200007&lng=pt&nrm=iso 

SOUZA, E. J.; SILVA, J.P.; SANTOS, C. Representações de docentes acerca da diversidade sexual e 

homofobia. Estudos Feministas, v. 25, p. 519-544, 2017. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2017000200519&script=sci_abstract&tlng=pt  

Hamilcar Silveira 

Dantas Junior. 

- Esporte e cinema na escola: 

reconstruindo experiências 

pedagógicas no Colégio de 

Aplicação/UFS 

- Futebol brasileiro, ditadura e suas 

representações no cinema brasileiro 

DANTAS JUNIOR, H.S.; SANTOS, Y.R.J. . Cinema e Educação Física na escola: um processo de 

"alfabetização" à luz das ideias de Paulo Freire. In: Ivânio Dickmann. (Org.). Educar é um ato 

político 2.Veranópolis: Diálogo Freireano, 2020, v. 1, p. 13-30. 

FRANÇA, H.S.; DANTAS JUNIOR, H.S. Esporte e cinema na escola: uma experiência no ensino 

médio do Colégio de Aplicação/UFS. Revista Tempos e Espaços em Educação (online), v. 12, p. 

357-374, 2019. 

DANTAS JUNIOR, H.S. Futebol e ditadura: representações no cinema brasileiro. O Olho da 

História, v. unico, p. 1, 2012. http://oolhodahistoria.ufba.br/wp-

content/uploads/2016/03/hamilcar.pdf  

Lilian Cristina M. 

França 

Narrativas em Paralaxe e o webdoc: 

Interfaces entre Cinema e Jornalismo 

FRANÇA, L.C.M.; COSTA FILHO, R.G. A contribuição das True-Life Adventures para a formação 

do gênero wildlife films. E-Compós - v. 18 n. 3 (2015). https://e-compos.org.br/e-

compos/article/view/1206 

FRANÇA, L.C.M.; VIEIRA, E.S. How Brazilian Whovians influenced BBC's strategies through 

Twitter: Fifty years of Doctor Who and fan engagement. Tranformative Works and Cultures 

https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/download/1288/1612?inline=1?inline=1 

FRANÇA, L.C.M.. O novíssimo cinema brasileiro além das salas do circuito comercial - o mercado 

de distribuição. In: ______ (Org.). Consumo Cultural e Redes Sociais. Aracaju: Criação, 2018. 

http://editoracriacao.com.br/wp-content/uploads/2015/12/lilianconsumocultural-1.pdf   

Luiz Gustavo P. de S. 

Correia 

Tortura e memória, corpos e 

narrativas no documentário brasileiro 

contemporâneo 

CORREIA, L.G.P.S.; BREDER, D.; COELHO, P. Apresentação - Dossiê Cinema e 

Contemporaneidade: políticas e poéticas audiovisuais. Ambivalências, v. 7, p. 4-9, 2019. 

CORREIA, L.G.P.S. Memória, Narrativas e Emoções: breves considerações sobre o luto. Tomo 

(UFS), v. 22, p. 81-103, 2013. 

Marcos Ribeiro de 

Melo 

- Cinema, infância e (des)obediência: 

uma etnocartografia de pequenas 

revoltas 

- Cinema, educação e direitos 

humanos: formação continuada para a 

VASCONCELOS, M. F. F. ; PRATES, R. B. ; MELO, M. R. . Infância, cinema, lirismo: a poética do 

sonho de Wadjda. Momento: diálogos em educação, v. 28, p. 26-46-46, 2019. 

https://periodicos.furg.br/momento/article/view/8393/6320 

MELO, M. R.; VASCONCELOS, M. F. F. ; BATISTA, L. L. . Trans-ver o gênero e inventar a vida: 

infância e imaginação em 'Minha vida em cor-de-rosa. Revista Interritórios, v. 4, p. 140-153, 2018. 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0874-55602018000200007&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0874-55602018000200007&lng=pt&nrm=iso
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2017000200519&script=sci_abstract&tlng=pt
http://oolhodahistoria.ufba.br/wp-content/uploads/2016/03/hamilcar.pdf
http://oolhodahistoria.ufba.br/wp-content/uploads/2016/03/hamilcar.pdf
https://e-compos.org.br/e-compos/article/view/1206
https://e-compos.org.br/e-compos/article/view/1206
https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/download/1288/1612?inline=1?inline=1
http://editoracriacao.com.br/wp-content/uploads/2015/12/lilianconsumocultural-1.pdf
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flattes.cnpq.br%2F6903692770541007&data=02%7C01%7C%7C4d12110ac7ec4d41e71908d84dbfc519%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637344833327769031&sdata=gn8Ng%2B9e7ocb8POPfSMqk0LgikbriE1nbH4J%2F5I5B68%3D&reserved=0
https://periodicos.furg.br/momento/article/view/8393/6320
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flattes.cnpq.br%2F6903692770541007&data=02%7C01%7C%7C4d12110ac7ec4d41e71908d84dbfc519%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637344833327779027&sdata=DV7DsDMqnrGm1fGcSH4OQr14%2BYeUgJ2FJEmDYeOcPko%3D&reserved=0
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construção de políticas públicas na 

rede básica de ensino de Sergipe 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/interritorios/article/view/236742 

VASCONCELOS, M. F. F. ; SOUZA NETO, E. A. ; MELO, M. R. . Etnocartografar com olhos 

rebeldes: infantilando imagens com 'A culpa é de Fidel'. Interdisciplinar, v. 29, p. 207-233, 

2018. https://seer.ufs.br/index.php/interdisciplinar/article/view/9633/7465  

Maria Beatriz 

Colucci 

- - Pedagogia da imagem: 

investigando metodologias e 

processos construção de 

narrativas audiovisuais 

- Cinema, educação e direitos 

humanos: formação continuada 

para a construção de políticas 

públicas na rede básica de ensino 

de Sergipe 

COLUCCI, M. B. Educação e cidadania nas narrativas documentais de autorrepresentação. Revista 

TIC's & EAD em foco. São Luís/MA: UEMA, 2017, p. 1-14. 

<http://www.uemanet.uema.br/revista/index.php/ticseadfoco/article/download/159/206>. 

COLUCCI, M. B.; CARAVELA, G.B.M. Ensaio e etnografia no documentário contemporâneo. In: 

CUNHA, P.; PENAFRIA, M.; CABRAL, F.; FERNANDES, T. (Org.). Cinema em Português - XI 

Jornadas. Covilhã/Portugal: Ed. LabCOM.IFP, Universidade da Beira Interior, 2018, p. 27-43. 

<http://cinemaportugues.ubi.pt/2018/> 

COLUCCI, M. B; NASCIMENTO, M. C. Experiências com cinema e educação e a construção de 

narrativas audiovisuais participativas. In: Atas do XIX Encontro Anual da A.I.M. Lisboa: Ed. 

Associação dos Investigadores da Imagem em Movimento, 2019, p. 324-

335. https://aim.org.pt/atas/Atas-IX-EncontroAnualAIM.pdf 

Renato Izidoro da 

Silva 

As temáticas ambiental e ecológica e 

os limites teórico-metodológicos 

entre Ciências Humanas e Ciências 

Naturais: uma 

revisão de teses e dissertações 

SILVA, R.I., GALAK, E.; ZOBOLI, F. O corpo em Dogville. Nos limites da razão entre graça e 

sacrilégio. Mediaciones, 15(22), 2019, p. 42-55. 

https://doi.org/10.26620/uniminuto.mediaciones.15.22.2019.42-55 

NUNES, K. M.; SILVA, R. I.; SILVA, J. O. S. Cinema indígena: de objeto a sujeito da 

produção cinematográfica no Brasil. Polis: Revista Latinoamericana, número 38, p. 1-26, 

2014. https://journals.openedition.org/polis/10086  

SILVA, R. I. Negação das formas: matemática e ontologia nas humanidades. Revista Espaço 

Acadêmico, v. 20, n.23, p. 83-95, 2020. 

URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/54614 
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EDITAL PPGCINE /POSGRAP/UFS N° 3/2020 
ANEXO V – Barema para avaliação do currículo Lattes 

 

  Pontos Máx

imo 

Total 

Títulos 

Acadêmicos 

(Título mais 

alto) 

Outra graduação (concluída) 02  
10 

 

Especialização Lato Sensu (concluída) 03 

Pós-graduação Stricto Sensu (concluída) 10 

Atividades 

Técnico- 

Científicas 

Participação em cursos e eventos nacionais e 

internacionais (por atividade) 

02  
25 

 

Participação em PIBIC, PIBITI, PIBID, 

PIBIX, Observatório da Educação (por 

semestre) 

05 

 
 
 

Publicações 

Livro (com ISBN e conselho editorial) 10  
 
 

40 

 

  Capítulos de livro/tradução (com ISBN e 
conselho   editorial), artigos 
científicos/tradução em periódicos QUALIS 
(por unidade) 

05 

Trabalhos completos em anais de evento (no 

máximo 5 trabalhos, um por evento) 

02 

Resumos publicados em anais de eventos (no 

máximo 10 resumos, um por evento) 

0,5 

 
 

Experiência 

Profissional 

Atividade profissional na educação básica (por 

semestre) 

01  
 
 

20 

 

Atividade profissional no ensino superior 

(por semestre) 

03 

Monitoria (por semestre) 01 

Capacitações, minicursos e palestras como 

ministrante na área (a cada 15 horas) 

01 

Atividade profissional no campo das artes e 

cultura (curadoria, montagem teatral, roteiro, 

exposições, etc.). 

01 (por 

produção) 

Atividade profissional no campo do cinema 

e audiovisual (direção, roteiro, montagem, 

fotografia, cenografia, administração, etc.). 

02 (por 

produção) 

 
Outras Atividades 

Aprovação em concurso público na área do 

Magistério 

01  
05 

 

Aprovação de produções artísticas e 

culturais em Editais Públicos 

01 

Premiaçãoes artísticas e culturais 01 

Premiações acadêmicas 01 

Textos de divulgação científica (jornal, site, etc.) 01 

Total 100  
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 EDITAL PPGCINE /POSGRAP/UFS N° 3/2020 
ANEXO VI- FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

À Comissão de Seleção. 
  

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

NOME  

                               

                               

 

Nº DE INSCRIÇÃO                                                                                                                                       CPF  

                               

 

TELEFONE                                                                                                                  E-MAIL 

                               

 

 

2. SOLICITAÇÃO DE REVISÃO 

 

2.1. Prova escrita                                                                                         2.2. Proficiência em língua estrangeira   

 

2.3. Avaliação do currículo do sistema Lattes e/ou histórico escolar         2.4. Defesa do projeto        
 

2.5. Avaliação do pré-projeto                                                                      2.6. Entrevista  

 
2.7. Outros  

 

3. ARGUMENTAÇÃO LÓGICA E CONSISTENTE DO(A) CANDIDATO(A) 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________, ______ de ___________________ de 2020 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do(a)candidato(a) 

 

 

 


