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EDITAL Nº 11/2020 – Credenciamento de docente permanente 

 

 Estabelece Normas e Procedimentos de Seleção 
Interna de candidatos a docente permanente junto 
ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL) para o quadriênio de 2021/2024.  

 
 
Considerando a pandemia do COVID-19 declarada em 12 de março de 2020;  

 

Considerando o Ato Executivo 22/2020 de 16/03/2020 que dispõe sobre a suspensão das 

atividades presenciais no âmbito da Universidade Estadual de Londrina, e os Atos Executivos 

27/2020, n. 29/2020, n. 30/2020, n. 33/2020 e n. 36/2020 que prorrogaram essa suspensão, bem 

como a possibilidade de novas prorrogações;  

 

Considerando a Resolução CEPE nº 03/2020 que suspendeu as atividades acadêmicas letivas 

presenciais dos cursos de Pós-Graduação Stricto e Lato sensu desta universidade; 

 

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, da 

Universidade Estadual de Londrina-UEL, no uso de suas atribuições administrativas, torna público 

as normas e os procedimentos a serem obedecidos no processo de seleção para credenciamento 

de docentes  pertencentes aos cursos da  UEL,  para atuação no quadriênio 2021 a 2024 na 

categoria Docente Permanente no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. 

 

A categoria de DOCENTE PERMANENTE será atribuída àquele que atue de forma direta, intensa 

e contínua e integre o núcleo estável de docentes que desenvolvem atividades de pesquisa, 

ensino, orientação, extensão e/ou desempenhe funções burocráticas administrativas. 

 

O docente será cadastrado em uma das linhas do programa, onde deverá desenvolver suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, sendo seu nome, 

especialização, áreas de interesse e demais informações, que o identifiquem profissionalmente, 

incluídas na lista do corpo docente do PPGCI e divulgadas em home page e folders. 

 

As inscrições serão realizadas somente via Internet e estarão abertas a candidatos que possuam 

http://www.uel.br/
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título de doutor.  

1 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo seletivo para credenciamento de docentes no Programa de Pós- Graduação em 
Ciência da Informação, na UEL, será constituído das seguintes etapas:  

a. inscrição e envio de documentação via e-mail;  

b. homologação da inscrição, tendo em vista os requisitos estabelecidos;  

c. análise da documentação  e entrevista;  

d. divulgação dos candidatos selecionados. 

2 DO CRONOGRAMA 

 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Período de inscrição de 03 de dezembro de 2020 a 26 de 
fevereiro de 2021 

Período de seleção de 1 de março a 04 de março de 2021 

Homologação das inscrições 05 de março de 2021 

Entrevistas 08 e 09 de março de 2021 

Divulgação dos resultados 12 de março de 2021 

Credenciamento A partir de 16 de março de 2021 

 
 

3 DAS INSCRIÇÕES 

Os documentos deverão ser encaminhados via e-mail para o endereço processoppgci@uel.br, 

conforme cronograma – item 1. A documentação deve estar completa, caso contrário, o candidato 

será automaticamente excluído do processo seletivo. Todos os documentos devem estar no 

formato pdf. 

 

Não serão aceitos arquivos compartilhados em Google Drive. 

 

Inscrições recebidas no e-mail após a data final serão indeferidas. 

 

4 DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

O envio da documentação é exclusivamente via e-mail para o endereço processoppgci@uel.br 

com o assunto [CREDENCIAMENTO DOCENTE PERMANENTE UEL] 

http://www.uel.br/
mailto:processoppgci@uel.br
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Devem ser enviados os seguintes documentos: 

a) Comprovação do título de doutor; 

b) Carta de intenção; 

c) Currículo lattes comprovando pelo menos 4 (quatro) dos seguintes requisitos: 

-  experiência em coordenação de projeto de pesquisa; 

-  orientações de Iniciação Científica; 

- líder de grupo de pesquisa; 

- orientação de mestrado e/ou doutorado; 

- experiencias de aulas, palestras, eventos no âmbito nacional; 

- experiencias de aulas, palestras, eventos no âmbito internacional; 

- captação de recursos; 

- bolsa produtividade; 

- aulas na graduação; 

- avaliador ad hoc de artigos, projetos; 

- Identificador ORCiD (registro numérico). 

 

5 HOMOLOGAÇÃO 

A homologação da inscrição do candidato ocorrerá mediante o atendimento dos requisitos 
indicados no item 4, deste Edital, e tornada pública conforme item 2,  cronograma. 

Caberá recurso em caso de indeferimento da inscrição. 
6 SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 

Para os candidatos com inscrição homologada proceder-se-á análise da documentação e do 
currículo, em conformidade com:  

- comprovação de experiência conforme item 4; 

- aderência do perfil do docente quanto às Linhas de Pesquisa do PPGCI UEL; 

- entrevista; 
7 LINHAS DE PESQUISA 
 
 
1) Organização e representação da informação e do conhecimento  
VAGAS: 3 
  
A linha visa estudar as diferentes formas de organização e representação que contribuem para 
o desenvolvimento da estruturação da informação e do conhecimento decorrentes da 
investigação dos processos de análise, pesquisa terminológica, tratamento documental, e 
representação da informação e do conhecimento, associadas à investigação teórico-
metodológica de tecnologias da informação e comunicação. 

http://www.uel.br/
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2) Compartilhamento da informação e do conhecimento  
VAGAS: 3 
 
A linha visa desenvolver estudos orientados à informação e ao conhecimento como objetos de 
intervenção e transformação científica, tecnológica e social. As pesquisas convergem para: 
acesso e apropriação da informação e do conhecimento; ambientes, canais e fluxos da 
informação; serviços e produtos de informação e questões pertinentes a redes de conhecimento, 
mediação da informação e produção científica 

 

Outras informações sobre as linhas e os projetos de pesquisa, desenvolvidos no âmbito do 
programa, estão disponíveis na página do PPGCI - http://www.uel.br/pos/ppgci/portal/. Podem ser 
consultados também os currículos dos pesquisadores disponíveis na Plataforma Lattes do CNPq 
- http://lattes.cnpq.br. 

 
8 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
a) O docente credenciado por meio deste Processo Seletivo Público para atuação no PPGCI-UEL, 
como docente permanente, será para o período do quadriênio 2021 a 2024 ou de acordo com as 
datas de avaliação dos programas de pós-graduação stricto-sensu indicado pela CAPES. 
b) O docente credenciado por meio deste Processo Seletivo Público para atuação no PPGCI-UEL, 
se compromete a seguir todas as regras de orientação, publicação, oferecimento de disciplinas e 
participação em eventos da área de Ciência da Informação. 
b) Casos omissos deverão ser apresentados formalmente à Comissão Coordenadora do PPGCI-
UEL para devida avaliação e encaminhamento. 

 

 

 

Ana Cristina de Albuquerque 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade 

Estadual de Londrina (PPGCI-UEL) 

 

 

http://www.uel.br/
http://www.uel.br/pos/ppgci/portal/
http://lattes.cnpq.br/

