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CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

MESTRADO E DOUTORADO 
 

EDITAL PPGCI Nº 008/2019 - Retificação do Edital PPGCI Nº 007/2019 – Prorrogação das 
inscrições do Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação como aluno regular 2020. 
 
RETIFICA-SE que estão prorrogadas até dia 30 de outubro de 2019, conforme calendário 
abaixo, as inscrições referentes ao processo seletivo para o Mestrado Acadêmico do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação.  
As inscrições para o Doutorado se encerram no dia 18 de outubro de 2019, conforme 
calendário abaixo. 
 

MESTRADO ACADÊMICO: 
 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Período de Inscrição 8h do dia 21 de outubro até 17h do dia 30 de 
outubro de 2019 

Período de entrega dos documentos para 
homologação da inscrição – pessoalmente 

21 de outubro a 30 de outubro 
de 2019 – 14h às 17h 

Período de envio dos documentos para 
homologação da inscrição - via SEDEX (enviar 
comprovante por e-mail) 

21 de outubro a 30 de outubro  
de 2019  

Divulgação das inscrições homologadas – site 
do PPGCI 

04 de novembro de 2019 – a partir das 17h 

Período de seleção 06 de novembro a 04 de dezembro 
de 2019  

Prova escrita 06 de novembro de 2019 

Resultado da prova escrita e divulgação da 
agenda de Arguição – site do PPGCI 

08 de novembro de 2019 – a partir das 17h 

Arguição 11 a 13 de novembro de 2019 

Proficiência em língua estrangeira  14 de novembro de 2019 

Resultado da proficiência  22 de novembro de 2019 

Divulgação dos resultados pelo Programa 11 de dezembro de 2019 

Interposição de recursos ao resultado final Até 13 de dezembro de 2019. A solicitação 
deverá ser protocolada junto à Divisão de 
Comunicação e Arquivo no Campus 
Universitário nos seguintes horários: das 8h às 
12h e das 14h às 17h. 

Matrícula dos candidatos aprovados nos 
Programas de Pós-Graduação Stricto 
sensu com início no 1º semestre letivo de 
2020, no Portal do Estudante de Pós-
Graduação - Sistema WEB. e entrega dos 
documentos 

03 a 05 de fevereiro de 2020 
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Início do 1º período letivo de 2020 para os 

Programas de Pós-Graduação Stricto sensu. 

02 de março de 2020 

 

DOUTORADO: 
 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Período de Inscrição 8h do dia 16 de setembro até 17h do dia 18 de 
outubro de 2019 

Período de entrega dos documentos para 
homologação da inscrição – pessoalmente 

16 de setembro até 17h do dia 18 de outubro de 
2019 – 14h às 17h 

Período de envio dos documentos para 
homologação da inscrição - via SEDEX 
(enviar comprovante por e-mail) 

16 de setembro até 17h do dia 18 de outubro de 
2019 

Divulgação das inscrições homologadas – 
site 
do PPGCI 

04 de novembro de 2019 – a partir das 17h 

Período de seleção 06 de novembro a 04 de dezembro 
de 2019  

Prova escrita 06 de novembro de 2019 

Resultado da prova escrita e divulgação da 
agenda de Arguição – site do PPGCI 

08 de novembro de 2019 – a partir das 17h 

Arguição 11 a 13 de novembro de 2019 

Proficiência em língua estrangeira  14 de novembro de 2019 

Resultado da proficiência  22 de novembro de 2019 

Divulgação dos resultados pelo Programa 11 de dezembro de 2019 

Interposição de recursos ao resultado final Até 13 de dezembro de 2019. A solicitação deverá 
ser protocolada junto à Divisão de Comunicação e 
Arquivo no Campus Universitário nos seguintes 
horários: das 8h às 12h e das 14h às 17h. 

Matrícula dos candidatos aprovados 
nos Programas de Pós-Graduação 
Stricto sensu com início no 1º 
semestre letivo de 2020, no Portal do 
Estudante de Pós-Graduação - 
Sistema WEB. e entrega dos 
documentos 

03 a 05 de fevereiro de 2020 

Início do 1º período letivo de 2020 para os 

Programas de Pós-Graduação Stricto 
sensu. 

02 de março de 2020 

 

RETIFICA-SE o item III – Para informar local de entrega de documentos para o Mestrado 
Acadêmico 
 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Centro de Educação, 
Comunicação e Artes/CECA - Campus Universitário, de 2ª a 6ª feira, no horário das 14h às 17h. 
Mais informações pelo telefone: (43) 3371-5914 ou (43) 3371-4665, e-mail: ppgci@uel.br 
 

mailto:ppgci@uel.br
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A documentação completa deverá ser entregue pessoalmente, no horário das 14h às 17h na 
secretaria do Programa ou encaminhada via SEDEX, cuja data de postagem deve ser até 
30/10/2019 e envio do comprovante do correio pelo e-mail: ppgci@uel.br. 
 
Universidade Estadual de Londrina 
Centro de Educação, Comunicação e Artes 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 
Caixa Postal 10.011 - Londrina/PR - CEP: 86057-970 
 
Atenção: O candidato que entregar documentação incompleta será automaticamente excluído 
do processo.  O candidato que faltar em qualquer fase do processo seletivo será 
automaticamente desclassificado. Em caso de desistência do processo seletivo ou em qualquer 
outra situação, não será devolvida a taxa de inscrição. 
 

RETIFICA-SE o item IV – Para informar novo processo de seleção  
 
A seleção dos candidatos será de responsabilidade da Comissão Coordenadora do Programa, 
ou de Comissão por ela designada, e constará das seguintes provas ou avaliações: 

 
PRIMEIRA ETAPA 
 

06 de novembro de 2019 - Prova Escrita (Eliminatória) - A reprovação do candidato na prova 
escrita implicará em sua eliminação imediata do processo de seleção. Nota mínima para 
aprovação: 7,0 (sete). 
 

Mestrado 
 

Local: Sala 696 – CECA/UEL  
Horário: das 14h às 18h 
Obs: chegar 15 minutos antes 
 

Doutorado 
 

Local: Sala 697 – CECA/UEL 
Horário: das 14h às 18h 
Obs: chegar 15 minutos antes                        

 
A prova escrita tem caráter eliminatório e será avaliada com base nos critérios:  
- Atendimento às questões da prova.  
- Clareza na organização das ideias.  
- Capacidade de análise crítica e de síntese.  
- Argumentação fundamentada na bibliografia disponibilizada.  
- Correção e adequação da linguagem. 

 
08 de novembro de 2019 - Resultado da Prova Escrita e divulgação da agenda da Arguição:   
http://www.uel.br/pos/ppgci/portal/ a partir das 17h 
 
SEGUNDA ETAPA - Classificatória 
 

De 06 a 14 de novembro de 2019  
 
Análise da Proposta de Pesquisa – até 15 páginas para Mestrado Acadêmico e até 20 páginas 
para Doutorado 
 

http://www.uel.br/pos/ppgci/portal/
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A avaliação será feita por docentes da Linha de Pesquisa em que o (a) candidato (a) se 
inscreveu. Critérios a serem adotados na avaliação da Proposta de Pesquisa: 
 
a) pertinência em relação à linha de pesquisa; 
b) contemporaneidade e relevância do tema; 
c) coerência entre o problema, hipóteses e objetivos; 
d) propriedade e consistência das opções teóricas e metodológicas; 
e) correção e objetividade da linguagem científica; 
f) viabilidade da proposta de pesquisa (tema e tempo); 
g) precisão e conformidade da apresentação formal (ABNT). 
 
Análise do currículo 

 

A análise do currículo tem caráter classificatório. Ele deverá estar disponível na Plataforma 
Lattes (http://lattes.cnpq.br/) e ser entregue com dados da produção dos últimos cinco anos e 
com os demais dados de toda a carreira do candidato documentado e encadernado, com 
espiral. 
 
Pontuação do currículo * 
Os critérios a serem adotados na avaliação do Currículo do (a) candidato (a) estão no ANEXO A 
deste edital.  
*Apenas serão pontuadas as produções documentadas junto ao currículo. 
 

TERCEIRA ETAPA 
 

De 11 a 13 de novembro de 2019 - Arguição (Classificatória) 
 
As arguições serão agendadas das 8h às 12h e das 14h às 18h nos dias indicados em Edital 
específico. 
 

14 de novembro de 2019 - Prova em língua estrangeira  
 

Mestrado 
 
Prova de inglês (classificatória). Os candidatos que obtiverem nota superior ou igual a 7,0 (sete) 
receberão o Certificado de Idiomas para Propósitos Acadêmicos Específicos (CIPAe). 
Os candidatos deverão fazer inscrição especialmente para esta prova: 
Período de inscrição: até 12/11/2019 
Site para inscrição http://www.londrina.info/cipae/ 
Valor da inscrição: R$ 130,00 (cento e trinta reais) 
Local: CCAA – Rua Belo Horizonte 1093, Londrina, PR  
Horário: 8h30 - Obs: chegar 15 minutos antes 
 
Doutorado 
 
Inglês, espanhol ou francês (classificatória).  É exigido dos candidatos duas línguas 
estrangeiras para o Doutorado, sendo que a língua inglesa é obrigatória. Para a prova de 
proficiência, os candidatos deverão escolher um idioma. Caso o candidato já possua a 
proficiência na língua inglesa - com validade de 5 (cinco) anos - deverá apresentar o respectivo 
comprovante no ato da inscrição e deverá escolher somente o idioma espanhol ou francês. 
 
Os candidatos que obtiverem nota superior ou igual a 7,0 (sete) receberão o Certificado de 
Idiomas para Propósitos Acadêmicos Específicos (CIPAe). 

http://lattes.cnpq.br/)
http://www.londrina.info/cipae/
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Os candidatos deverão fazer inscrição especialmente para esta prova: Período de inscrição: até 
18/10/2019 
Site para inscrição http://www.londrina.info/cipae/  
Valor da inscrição: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 
Local: CCAA – Rua Belo Horizonte 1093, Londrina, PR 
Horário: 8h30 - Obs: chegar 15 minutos antes 
 
 
22 de novembro  2019 – Resultado da Prova em língua estrangeira: 
http://www.londrina.info/cipae/ 
 

Londrina, 21 de outubro de 2019  
 
 
 

Profª Drª Ana Cristina de Albuquerque 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A 
 

http://www.londrina.info/cipae/
http://www.londrina.info/cipae/
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CRITÉRIOS PARA A ANÁLISE DE CURRÍCULOS - MESTRADO E DOUTORADO 
Pontuação por 

documento 
Total  

1 FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL – MÁXIMO 4,0 

Formação Acadêmica 

1.1 Especialização ou MBA com monografia 1,0  

1.2 Disciplina cursada como aluno Especial em programa da área ou afins  0,5  

Experiência Acadêmica 

1.3 Docência em nível superior na área (1 ponto por ano) 1,0  

1.4 Docência em nível superior em outras áreas (0,5 ponto por ano) 0,5  

1.5 Estágio Docência (mínimo 30 horas) 0,25  

1.6 Monitoria (mínimo 30 horas) 0,25  

Participação em atividades Acadêmicas 

1.7 Bancas examinadoras na área 1,0  

1.8 Membro de Projeto de Pesquisa (mínimo 60 horas) 0,5  

1.9 Iniciação Científica (mínimo 60 horas) 0,25  

1.10 Comissão Organizadora de eventos da área 0,25  

1.11 Eventos científicos na área  0,1  

1.12 Cursos realizados na área  0,1  

 SUB TOTAL  

 
2 PRODUÇÃO CIENTÍFICA – MÁXIMO 6,0 

Publicações 

2.1 Artigo em periódico da área (QUALIS A) 2,0  

2.2 Artigo em periódico da área (QUALIS B) 1,5  

2.3 Artigo em periódico de outras áreas (QUALIS A/B) 0,5  

2.4 Livro da área (autoria ou coautoria) 2,0  

2.5 Capítulo de livro da área 1,5  

2.6 Livro da área (organizador/coordenador) 1,0  

2.7 Trabalho completo em anais de evento da área 1,0  

2.8 Resumo em anais de evento da área 0,25  

Apresentações 

2.9 Trabalho em evento da área 0,25  

2.10 Palestras proferidas na área 0,25  

2.11 Cursos ministrados na área 0,25  

Premiações e títulos  

2.12 Trabalhos premiados em eventos 0,25  

2.13 Trabalhos de Conclusão de curso  0,25  

 SUB TOTAL  
 

 
 


