
INFORMAÇÕES	PARA	O	EDITAL-	PROCESSO	2015	

Atenção Senhores Candidatos:  
 
As inscrições e o pagamento do boleto, encerram-se no dia 20/11/15 e são  
realizadas pelo Portal da UEL e o pagamento pela Caixa Econômica Federal  
e/ou Lotéricas, sem alteração dessa data.  
Dia 20 de novembro será recesso na Instituição, em razão do Dia da  
Consciência Negra.  
Apenas os documentos da inscrição poderão ser entregues no dia 23 de  
novembro na secretaria do Mestrado em Ciência da Informação no horário -  
14h00 - 18h00. 

Acesse	o	Edital	de	abertura	de	inscrições	a	partir	de	19	DE	OUTUBRO/2015	

INSCRIÇÕES:	
Inscrições	online:	19/OUTUBRO	a	20/NOVEMBRO/2015	
URL:	www.uel.br/proppg/inscricoes

Entrega	dos	documentos	na	Secretaria	do	PPGCI	no	CECA	(1o.	andar)	
19	de	outubro	a	20	de	novembro/2015	–	14:00	às	18:00	horas	

Poderão	 candidatar-se	 ao	 Programa	 graduados	 com	 interesse	 no	 desenvolvimento	 de	
pesquisas	na	área	de	Ciência	da	Informação	ou	prováveis	formandos	até	o	^inal	de	2015	
ou	 março	 de	 2016.	 Para	 tanto,	 o	 edital	 deve	 constar:	 “Os	 candidatos,	 prováveis	
formandos	 até	 31	 de	 dezembro	 de	 2015	 ou	 março	 de	 2016,	 poderão	 participar	 do	
processo	de	seleção	e	estarão	obrigados	a	apresentar	a	documentação	exigida	no	ato	da	
matrícula.”	

O	 Programa	 destinará	até	 20	 (vinte)	 vagas	 para	 o	 processo	 de	 seleção	 de	 2015,	 que	
serão	ofertadas	por	 linha	de	pesquisa	 (VER	O	SITE	DO	PPGCI	http://www.uel.br/pos/
ppgci/)	e	não	se	obriga	a	preencher	todas	as	vagas.		

Linhas	de	Pesquisa:	

1)	ORGANIZAÇÃO	E	REPRESENTAÇÃO	DA	INFORMAÇÃO	E	DO	CONHECIMENTO	–	até	10	vagas	

A	 linha	 visa	 estudar	 as	 diferentes	 formas	 de	 organização	 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.	

As	pesquisas	desenvolvidas	nessa	linha	abordam	as	temáticas:	
− Análise	de	domínio	e	vocabulário	de	domínio;	
− Linguagem	de	indexação	e	política	de	indexação;	
− Tesauros,	mapas	conceituais,	taxonomias;	
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− Terminologia	e	terminogra^ia;	
− Índices	contemporâneos	(indexação,	busca	e	semântica	no	Ciberespaço);	
− Estudos	do	ciberespaço	(Wikipédia	ou	outros	fenômenos	de	informação	e	conhecimento	

pós-modernos);	
− Processos	de	análise	e	síntese	na	organização	da	informação;	
− A	Linguística	textual	aplicada	à	organização	da	informação;	
− Representação	temática	de	recursos	imagéticos;	
− Teoria	da	classi^icação.	

2)	COMPARTILHAMENTO	DA	INFORMAÇÃO	E	DO	CONHECIMENTO	–	até10	vagas	

A	 linha	 visa	 desenvolver	 estudos	 orientados	 à	 informação	 e	 ao	 conhecimento	
como	objetos	de	 intervenção	e	 transformação	cientí^ica,	 tecnológica	e	 social.	As	
pesquisas	 convergem	 para:	 acesso	 e	 apropriação	 da	 informação	 e	 do	
conhecimento;	ambientes,	canais	e	^luxos	da	informação;	serviços	e	produtos	de	
informação	 e	 questões	 pertinentes	 a	 redes	 de	 conhecimento,	 mediação	 da	
informação	e	produção	cientí^ica.	

As	pesquisas	desenvolvidas	nessa	linha	abordam	as	temáticas:	
− Formação	e	desenvolvimento	de	habilidades	informacionais;	
− Práticas	de	pesquisa	e	o	processo	de	busca	e	uso	da	informação;	
− Critérios	para	avaliação	e	seleção	de	fontes	de	informação;	
− Formação	do	pro^issional	bibliotecário;	
− Interação	e	compartilhamento	da	informação	e	do	conhecimento	em	redes	sociais;	
− Ações	coletivas	em	Redes	Sociais;	
− Mediação	da	informação;	
− Mediação	da	leitura	e	da	literatura.		
− Memórias	(da	leitura	e	da	literatura)	
− Memória	organizacional	e	institucional;	
− Gestão	do	conhecimento.	

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	-,	e	também	
podem	 ser	 consultados	 pelo	 currículo	 do	 pesquisador	 disponível	 na	 Plataforma	 Lattes	 do	
CNPq	-	http://lattes.cnpq.br.	

ETAPAS	DO	PROCESSO	DE	SELEÇÃO:	

Primeira	Etapa		
02/DEZEMBRO/2015	–	Prova	escrita		
A	prova	escrita	tem	caráter	eliminatório,	sendo	7,0	(sete)	a	nota	mínima	para	aprovação.		
A	 reprovação	 do	 candidato	 na	 prova	 escrita	 implicará	 em	 sua	 eliminação	 imediata	 do	
processo	de	seleção.	

A	prova	será	feita	sem	consulta,	sobre	um	tema	a	ser	dado	no	início	da	avaliação,	
com	base	na	bibliogra^ia	 publicada	neste	Edital.	 A	 prova,	 sem	 identi^icação	dos	
(as)	candidatos	(as),	será	avaliada	pelos	professores	da	Comissão	de	Seleção	do	
PPGCI/UEL	 que	 atribuirão	 notas	 de	 0	 (zero)	 a	 10	 (dez),	 sendo	 7	 (sete)	 a	 nota	



mínima	para	aprovação.	Somente	será	considerado	o	uso	de	caneta	azul	ou	preta	
na	folha	de	respostas.	Não	será	permitido	o	uso	de	aparelhos	eletrônicos	durante	
a	prova.	

Critérios	de	avaliação:		
a)	pertinência	do	conteúdo	ao	(s)	tema	(s)	proposto(s);	
b)	argumentação	fundamentada	na	bibliogra^ia	indicada;	
c)	coerência	e	clareza	na	exposição	das	ideias	e	na	estrutura	do	texto;	
d)	coesão	textual	e	domínio	no	uso	da	língua	portuguesa.	

03/DEZEMBRO/2015	 	-	Prova	em	língua	estrangeira	–	inglês	(Classi^icatória).	*

A	prova	em	língua	estrangeira	(inglês)	tem	caráter	classi^icatório. Ela consistirá de prova 
escrita, exigindo tradução	 e	 interpretação	 de	 texto.	 A	 prova	 será	 elaborada,	 aplicada	 e	
corrigida	por	centro	de	língua	especializado.	Os	candidatos	que	obtiverem	nota	superior	
ou	 igual	 a	 7,0	 (sete)	 receberão	 o	 Certi^icado	 de	 Idiomas	 para	 Propósitos	 Acadêmicos	
Especí^icos	(CIPAe).	

Os	candidatos	DEVERÃO	fazer	inscrição	especialmente	para	essa	prova:	
Período	de	inscrição	de	19	de	outubro	a	20	de	novembro/2015	

− Site	para	inscrição:	www.londrina.info/cipae		
− Valor	da	Prova:	R$	90,00		

Segunda	Etapa		(Classi^icatória)	–		11-15/	janeiro/2016	

Análise	da	Proposta	de	Pesquisa		
A	proposta	de	pesquisa	integra	os	procedimentos	de	caráter	classi^icatório	e	deve	estar	
vinculado	 a	 uma	 das	 linhas	 de	 pesquisas.	 As	 partes	 constitutivas	 sugeridas	 para	 a	
apresentação	da	proposta	de	pesquisa,	em	no	máximo	15	páginas,	são:	

− linha	de	Pesquisa	ao	qual	a	proposta	de	pesquisa	está	vinculada	
− título;		
− resumo;	
− problematização;	
− justi^icativa	(relevância)	e	viabilidade;		
− abordagem	teórica;		
− objetivos	(geral	e	especí^icos);		
− procedimentos	metodológicos	(métodos	de	abordagem	e	coleta	de	dados;	formas	

de	análise);	
− cronograma	
− referências.	

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	e	objetivos;	
d) propriedade	e	consistência	das	opções	teóricas	e	metodológicas	;	
e) correção	e	objetividade	da	linguagem	cientí^ica;	

	 A	 data	 da	 prova	 de	 língua	 estrangeira,	 subsequente	 a	 data	 da	 prova	 escrita,	 objetiva	 facilitar	 o	*

deslocamento	de	candidatos	de	outras	cidades/estados.
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f) viabilidade	da	proposta	de	pesquisa	(tema	e	tempo);	
g) precisão	e	conformidade	da	apresentação	formal	(ABNT).	

Análise	do	currículo	–11-15/	janeiro/2016	

A	 análise	 do	 currículo	 tem	 caráter	 classi^icatório. Ele deverá estar disponível	 na	
Plataforma	 Lattes	 (http://lattes.cnpq.br/)	 e	 ser	 entregue	 com	 dados	 dos	 últimos	 cinco	
anos,	documentado	e	encadernado,	com	espiral.	

Pontuação	do	currículo	–	18-20/janeiro/2016	

Critérios	a	serem	adotados	na	avaliação	do	Currículo	do(a)	Candidato(a):	
histórico	 escolar,	 experiência	 em	pesquisa	 (iniciação	 cientí^ica,	 participação	 em	
projetos),	produção	cientí^ica	e	técnica,	entre	outros	elementos.	

Terceira	Etapa		(Classi^icatória)	–11-15/	janeiro/2016	

Entrevistas		

A	entrevista	terá	por	objetivo:	
a) discutir	a	proposta	de	pesquisa	apresentada	pelo	candidato,	veri^icar	sua	

consistência,	coerência	e	pertinência	ao	Programa,	Área	de	Concentração	e	
à	Linha	de	Pesquisa;	

b) veri^icar	a	potencialidade	de	envolvimento	efetivo	do(a)	candidato(a)	com	
o	 Programa	 (frequência,	 disponibilidade	 de	 tempo,	 participação	 em	
eventos	da	área,	publicação	de	artigos	e	cumprimento	dos	prazos);	

c) disponibilidade	de	tempo	do	(a)	candidato(a)	para	as	diversas	atividades	
que	lhes	serão	exigidas.	

		 Será	considerado	aprovado	o	candidato	que	obtiver	Média	^inal	igual	ou	superior	
a	 6,0	 (seis),	 após	 a	 pontuação	 de	 todas	 as	 etapas,	 considerando	 o	 número	 de	 vagas	
ofertadas.	

Calendário	–	Processo	de	Seleção	–	2015	

Critério	da	Seleção Período Local Horas

Inscrições	pela	Internet	 19/10/2015	-	
20/11/2015

www.uel.br/proppg/inscricoes	

Inscrição	para	Prova	de	Línguas	
–	CCAA

19/10/2015	
-20/11/2015

www.londrina.info/cipae

Entrega	da	documentação* 19/10/2015	
-20/11/2015

Secretaria	do	PPGCI/
CECA/UEL

14:00-18:
00

http://www.uel.br/proppg/inscricoes
http://www.londrina.info/cipae


		

*	Documentos para inscrição:	
a)	^icha	de	inscrição	preenchida	-	disponível	em:	http://www.uel.br/proppg/inscricoes;	
b)	comprovante	de	recolhimento	do	preço	público	de	inscrição	correspondente	ao	
					valor	de	R$	100,00	(cem	reais);	
c)	comprovante	de	inscrição	e	pagamento	de	taxa	para	a	prova	de	inglês;	
e)	cópia	do	diploma	ou	certi^icado	ou	atestado	de	conclusão	do	curso	de	graduação;	
f)	cópia	do	histórico	escolar	de	graduação;	
g)	Plano	de	Pesquisa	–	indicar	linha	de	pesquisa	a	qual	está	vinculado;	
h)	Currículo	preenchido	na	Plataforma	Lattes	do	CNPq,	impresso	e	devidamente	
documentado	(anexar	comprovantes	de	acordo	com	a	ordem	de	citação).		
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