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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
DA FACULDADE CÁSPER LÍBERO
2º Semestre de 2022
O Prof. Dr. Welington Wagner Andrade, Diretor da Faculdade Cásper Líbero, no uso de suas
atribuições regimentais, declara abertas as inscrições para o preenchimento de até 20 vagas
para o curso de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em Comunicação.
O curso, que tem por área de concentração “Comunicação na Contemporaneidade”, articula-se
em torno de duas linhas de pesquisa "Tecnologia, Organizações e Poder" e "Jornalismo, Imagem
e Entretenimento".
A Cásper Líbero oferece workshops de apresentação de seu Mestrado em Comunicação, com
informações sobre a área de concentração do curso, suas linhas de pesquisa, a elaboração de
pré-projeto e esclarecimento de dúvidas, nos dias e horários indicados abaixo.
O processo seletivo obedecerá ao seguinte calendário:
1. Inscrições: 14/04/2022 a 27/05/2022
Documentos necessários:
- Cópia autenticada do diploma de graduação;
- Cópia simples do RG;
- Curriculum documentado atualizado com a data da inscrição
- Pré-projeto de pesquisa vinculado à área de concentração, sem especificar a linha de pesquisa
pretendida
a) Inscrição pela internet http://www.casperlibero.edu.br/ de 14/04/2022 a 27/05/2022
(pagamento: boleto, cartão de crédito ou débito)
b) O pré-projeto de pesquisa pode ser entregue até o dia 27/05/2022
Clique aqui para obter o modelo do pré-projeto.
1.2. Taxa de Inscrição: R$ 200,00 (duzentos reais), não havendo devolução desse valor em
nenhuma hipótese.
1.3. A Faculdade Cásper Líbero poderá conceder isenção de pagamento da taxa de inscrição
aos candidatos egressos da Graduação e da Pós-graduação Lato Sensu. Para tanto, o candidato
deverá preencher a ficha de inscrição, antes de efetuar o pagamento, solicitar a isenção da taxa
por meio de mensagem dirigida ao e-mail vestibular@casperlibero.edu.br. Caso o candidato
tenha efetuado o pagamento da taxa, antes de solicitar a isenção, a Faculdade não fará o
reembolso da quantia paga.
2. Workshop de apresentação do Mestrado: 17/05/2022, das 19h às 20h30. Os workshops
serão online. Inscrições gratuitas para participação nos workshops pela Secretaria de PósGraduação nos telefones (11) 3170-5928 e 5875 ou e-mail: posgraduacao@casperlibero.edu.br,
e pelo portal da Faculdade Cásper Líbero.
3. Prova de conhecimentos (eliminatória): 31/05/2022, das 9h às 12h
A bibliografia, comum às duas linhas de pesquisa, compõe-se das seguintes obras:
GIRARDI JÚNIOR, L. De mediações em mediações: a questão da "tecnicidade" em MartínBarbero. MATRIZes, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 155-172, 2018. DOI: 10.11606/issn.19828160.v12i1p155-172. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/view/145645.
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MELO DA SILVA, D. K., & SOUZA AGUIAR, C. E. (2020). Os paradoxos da Comunicação ante
o Antropoceno. Revista Eco-Pós, 23(2), 12–32. https://doi.org/10.29146/eco-pos.v23i2.27530
PRAZERES, Michelle; RATIER, Rodrigo. O fake é fast? Velocidade, desinformação, qualidade
do jornalismo e media literacy. Estudos em Jornalismo e Mídia, Vol. 17 Nº 1. Janeiro a Junho
de
2020
ISSNe
1984-6924.
DOI: http://dx.doi.org/10.5007/19846924.2020v17n1p86.Disponível: https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/198
4-6924.2020v17n1p86
Revista Líbero n.49 - Dossiê “Jornalismo e conhecimento em tempos de capitalismo pandêmico
e
de
expansão
da
desinformação”.
Disponível
em:
https://seer.casperlibero.edu.br/index.php/libero/issue/view/73/showToc.
RAPOSO, J. F.; TERRA, C. F. Sobre comunicação e marcas ”plataformizadas”:: é preciso estar
nos “jardins murados” para ter visibilidade?. Culturas Midiáticas, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 153–169,
2020.
DOI:
10.22478/ufpb.1983-5930.2020v13n2.55673.
Disponível
em:
https://periodicos.ufpb.br/index.php/cm/article/view/55673.
4. Prova de proficiência em língua estrangeira (eliminatória): 31/05/2022, das 14h às 16h. O
candidato deverá escolher entre um dos seguintes idiomas: inglês e espanhol Certificados de
proficiência em língua estrangeira emitidos por instituições competentes poderão ser aceitos
após atenta avaliação e parecer por parte da Comissão de Seleção, reservada a decisão final à
Coordenação da Pós-Graduação.
5. Divulgação dos aprovados para entrevista (no site da Faculdade): 01/06/2022 (a partir
das 9h).
6. Entrevistas: 02/06/2022, das 14h às 18h.
7. Divulgação do resultado final (no site da Faculdade): 07/06/2022 (a partir das 20h).
Em nenhuma hipótese serão divulgadas as notas das provas de conhecimento, proficiência e da
entrevista. Apenas divulgaremos o resultado (aprovado ou reprovado). O candidato não poderá
recorrer da decisão.
8. Matrícula dos novos alunos: de 14 a 30/06/2022, segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.
9. Matrícula de alunos especiais, condicionada à avaliação da Coordenação: 01/06/2022 a
12/08/2022, segunda a sexta das 9h às 20h.
10. Início das aulas: 15/08/2022
11. Informações na Secretaria de Pós-Graduação
Fones: (11) 3170.5875
(11) 3170.5928
E-mail: posgraduacao@casperlibero.edu.br
São Paulo, 14 de abril de 2022.

Prof. Dr. Welington Wagner Andrade
Diretor
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