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CONVOCAÇÃO DE PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 
DA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO AO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO NO 

SEMESTRE 2/2020 

 

A Faculdade de Comunicação torna público processo de pré-seleção de alunos de 
graduação e de pós-graduação da Faculdade de Comunicação para o Programa de 
Intercâmbio Acadêmico no 2º semestre de 2020 em instituições de ensino estrangeiras 
conveniadas.  
 
 

1. INSTITUIÇÕES CONVENIADAS  
 

1.1 UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES – BRUXELAS, BÉLGICA.  
 

Þ 2 Vagas para os cursos de Jornalismo, Comunicação Organizacional e para o 
Mestrado em Comunicação 

 
Requisitos:  

 
• Estar cursando o último ano de graduação ou o primeiro ano de mestrado. 
• Certificado de língua estrangeira francesa (DELF, DALF, TCF, TEF, CebraespUnB) 

com nível mínimo B1. 
• Carta de Motivação em português com a apresentação do candidato, motivos 

da realização do intercâmbio e de escolha da instituição estrangeira  
• Histórico Escolar e IRA mínimo de 4,00. 

 
Mestrado em comunicação: 
 
O programa de mestrado tem uma proposta de equilibrar uma formação de 
fundamentos teóricos, um olhar crítico sobre os empregos da comunicação, assim como 
um leque de aprendizados das formações profissionais atuais. A tese, que representa 
uma parte importante da formação, está enquadrada dentro de um ensino 
metodológico específico desde o início do mestrado. Essa tese consiste em um trabalho 
de aplicação junto à uma pesquisa científica. Estágios em empresas ou em instituições 
especializadas permitem um contato mais aprofundado com a realidade do terreno e 
dos meios professionais.  



 
O mestrado é composto por três linhas:  
 

• A linha de Communication Corporate e Marketing desenvolve os conhecimentos 
e as competências necessárias para ter uma carreira de alto nível na 
comunicação das empresas e das instituições.  

• A linha Comunicação política e lobbying propõe duas sublinhas:  A primeira é 
sobre a política europeia. A segunda é sobre a política internacional e é 
organizada em parceria com a Universidade de Montréal na qual os estudantes 
vão passar um quadrimestre.  

• A linha Comunicação Aprofundada que tem como objetivo desenvolver as 
competências em pesquisa acadêmica com a perspectiva de um doutorado e de 
uma carreira na pesquisa. 

 
Mestrado em Jornalismo: 
 
O mestrado em jornalismo tem duas linhas abertas aos intercambistas (somente as 
aulas teóricas e os exercícios práticos) 
 

• A linha Jornalismo Impresso e Jornalismo de investigação que tem como 
proposta de aprofundar técnicas de narração e de jornalismo de imersão em 
situação sociais, tanto quanto um aprendizado das técnicas de investigação 
jornalística (visualização de dados, análise de discurso...). 

• A linha Jornalismo Aprofundado tem o objetivo de desenvolver as competências 
em pesquisa acadêmica com a perspectiva de um doutorado e de uma carreira 
na pesquisa. 

  
Links para mais informações sobre os programas de mestrado:  
 
https://www.ulb.be/fr/programme/ma-comu#programme 
https://www.ulb.be/fr/programme/ma-jour#programme 
 
 

1.2 UNIVERSITÉ RENNES I, IUT Lannion – FRANÇA.  
(http://www.iut-lannion.fr/presentation/dut-information-communication) 

 
Þ 3 Vagas, 2 para o curso de Jornalismo, uma para o curso de Comunicação 

Organizacional.  
 
 Requisitos:  
 

• Estar cursando o segundo ano de graduação (terceiro e quarto semestre). 
• Certificado de língua estrangeira francesa (DELF, DALF, TCF, TEF, CebraespUnB) 

com nível mínimo A2.  
• Carta de Motivação em português com a apresentação do candidato, motivos 

da realização do intercâmbio e de escolha da instituição estrangeira.  
• Histórico Escolar e IRA mínimo de 4,00. 



 
1.3 CELSA SORBONNE UNIVERSTÉ – PARIS, FRANÇA.  
(http://www.celsa.fr/formation-initiale-journalisme.php) 

 
Þ 2 Vagas para o Mestrado em Jornalismo.  

 
Requisitos:  
 

• Estar cursando o último ano de graduação em Jornalismo ou o primeiro ano de 
Mestrado com comunicação.  

• Certificado de língua estrangeira francesa (DELF, DALF, TCF, TEF, CebraespUnB) 
com nível mínimo B2.  

• Carta de Motivação em português com a apresentação do candidato, motivos 
da realização do intercâmbio e da escolha da instituição estrangeira  

• Histórico Escolar e IRA mínimo de 4,00.  
 

 
1.4 UNIVERSITÉ DE GRENOBLE-ALPES – GRENOBLE, FRANÇA. 
(https://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/menu-
principal/departements/departement-journalisme-35102.kjsp) 

 
Þ 2 Vagas para o curso de Jornalismo.  

 
Requisitos: 

 
• Estar cursando o segundo ou terceiro ano de graduação (do terceiro ao sexto 

semestre).  
• Certificado de língua estrangeira francesa (DELF, DALF, TCF, TEF, CebraespUnB) 

com nível mínimo B2.  
• Carta de Motivação em português com a apresentação do candidato, motivos 

da realização do intercâmbio e de escolha da instituição estrangeira  
• Histórico Escolar e IRA mínimo de 4,00. 

 
A Escola de Jornalismo de Grenoble faz parte das 14 formações em Jornalismo 
reconhecidas pelo ramo na França. No primeiro ano de mestrado a formação 
cobre todos os meios (tv, radio, web). Durante o segundo ano os alunos se 
especializam em um dos meios. O corpo docente é constituído por professores 
pesquisadores e por profissionais dos quais alguns estão no topo das mutações 
do jornalismo. As aulas são dadas em francês, e o acesso a essas depende do 
nível de francês do estudante e da disponibilidade do material a disposição. 
 
1.5 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM) – MONTRÉAL, CANADA.  
(https://etudier.uqam.ca/programme?code=7641) 
 

Þ 2 Vagas para Mestrado ou Doutorado na área de Mídia e Política.  
 

 



Requisitos: 
 

• Estar cursando mestrado ou doutorado no PPG-FAC.  
• Certificado de língua estrangeira francesa (DELF, DALF, TCF, TEF, CebraespUnB) 

com nível mínimo B2.  
• Carta de Motivação em português com a apresentação de candidato, motivos 

da realização do intercâmbio e da escolha da instituição estrangeira.  
 
* Os candidatos ao intercâmbio poderão também fazer um pedido de bolsa no 
Programme Futurs Leaders dans les Amériques (PFLA)  
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-
pfla.aspx?lang=fra  
 

 
1.6 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES – TROIS-RIVIÈRES, CANADA. 
(https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=PGMA000:10:::NO:RP,10:P10_
CD_PGM:8008) 
 

Þ 2 Vagas para Mestrado ou Doutorado na área Comunicação  
 
 

Requisitos:  
 

• Estar cursando mestrado ou doutorado (comunicação social).  
• Certificado de língua estrangeira francesa (DELF, DALF, TCF, TEF, Cebraesp-UnB) 

com nível mínimo B1.  
• Carta de Motivação em português com a apresentação do candidato, motivos 

da realização do intercâmbio e da escolha da instituição estrangeira. 
 
* Os candidatos ao intercâmbio poderão também fazer um pedido de bolsa no 
Programme Futurs Leaders dans les Amériques (PFLA)  
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-
pfla.aspx?lang=fra  

 
 
1.7  ESPANHA. 

 
Þ 2 Vagas para todos as habilitações  

 
Requisitos:  

 
• Estar cursando graduação à partir do terceiro semestre 
• Certificado de língua estrangeira espanhol (DELE) com nível mínimo B2. 
• Carta de Motivação em português com a apresentação do candidato, motivos de 

realização do intercâmbio e da escolha da instituição estrangeira. 
• Histórico Escolar e IRA mínimo 4,00. 

 



 
 
2. INSCRIÇÕES  

 
 
2.1 As inscrições poderão ser enviadas do dia 10/10/2019 ao dia 10/11/2019. 
 
2.2 Os alunos poderão participar de mais de uma seleção, no entanto, a Carta de 
Motivação deverá ser adaptada a cada instituição de destino do estudante.   
 
2.3 O Dossiê de inscrição deverá ser enviado para o e-mail:  
facinternacional@unb.br 
 
 
3. SOBRE A PROFICIÊNCIA EM FRANCÊS 

 
Os candidatos que, no período do processo de seleção, não possuírem um 
certificado em francês, poderão optar por apresentar uma declaração de 
proficiência (Anexo 1). Neste caso, a comissão realizará na primeira semana de 
dezembro entrevistas individuais com os primeiros candidatos da seleção.  
 
 
 
4. DOS DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES 

4.1 Os estudantes de intercâmbio não pagarão taxas acadêmicas na universidade 
destino, conforme os acordos de cooperação bilateral assinados pela UnB. 
Contudo, poderão ser cobrados dos intercambistas taxas administrativas, de 
matrícula ou cursos extras e optativos, como: idiomas, artes e esportes.  

4.2. Antes de escolher as disciplinas na universidade destino, consulte a 
coordenação de graduação da FAC sobre as possibilidades de reconhecimento 
dos créditos 

4.3 Os acordos não preveem o pagamento de bolsas 

4.4 A universidade anfitriã poderá ́ auxiliar os estudantes de intercâmbio a 
encontrar alojamento apropriado, sempre que possível, em residências 
universitárias.  

4.5. Os estudantes são responsáveis pelos procedimentos consulares e obtenção 
de visto 

 

 

5. RESULTADOS E RECURSO 



5.1 Os resultados da seleção serão publicados no site da FAC até 30 de novembro 
de 2019.  

5.2 Recursos podem ser interpostos até o dia 5 de dezembro5.3 O resultado final 
da seleção será publicado no site da FAC até 10 de dezembro de 2019. 

 
6. DÚVIDAS 

 
Dúvidas poderão ser encaminhadas ao e-mail facinternacional@unb.br ou 
comparecer à secretaria de pós-graduação da Faculdade de Comunicação de 13h 
a 18h.  
 
 
 
 
 

Brasília, 3 de outubro de 2019.  
 
 

Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I – Modelo de Declaração Indicando Comprovação de Proficiência em Idioma 
Estrangeiro 
  
  



Eu, ________________________________________, CPF __________, portador do documento de 
identidade_______________/ (SSP)_______ declaro, para o fim específico do processo de seleção de 
candidatos à mobilidade acadêmica internacional da Faculdade de Comunicação possuir o nível____ 
(Especificar o nível) em francês.  
 
 
Declaro, também, estar ciente de que serei avaliado(a) pela Comissão de Seleção, que poderá agendar 
uma entrevista oral como forma de comprovação dos conhecimentos declarados aqui.  
 

 
 
 
Cidade                                    Data 

 
 
 
__________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
 

 


