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CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

EDITAL PPGCI Nº 007/2018 

Estabelece normas e procedimentos de seleção para o ingresso no Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência da Informação, na condição de 

estudante regular. 

 

 
A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, da 
Universidade Estadual de Londrina-UEL, no uso de suas atribuições administrativas e em 
conformidade com o Edital PROPPG/DPG/DAM, torna público aos interessados as normas 
e os procedimentos a serem obedecidos no processo de seleção para o preenchimento de 
vagas regulares do curso de mestrado, a terem início no primeiro período letivo de 2019. 
 
 
Do cronograma: 
 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Período de Inscrição 17 de setembro a 01 de novembro 

de 2018 

Período de entrega dos documentos para 

homologação da inscrição – pessoalmente 

17 de setembro a 01 de novembro 

de 2018 

Período de entrega dos documentos para 

homologação da inscrição - via SEDEX 

17 de setembro a 01 de novembro 

de 2018 

Divulgação das inscrições homologadas – site 

do PPGCI 

09 de novembro de 2018 

Período de seleção 12 de novembro a 05 de dezembro 

de 2018 

Prova escrita 12 de novembro de 2018 

Proficiência em língua estrangeira (inglês) 13 de novembro de 2018 

Resultado da prova escrita e divulgação da 

agenda de Arguição – site do PPGCI 

26 de novembro de 2018 

Resultado da proficiência em língua estrangeira 26 de novembro de 2018 

Arguição 28, 29 e 30 de novembro de 2018 

Divulgação dos resultados pelo Programa 12 de dezembro de 2018 

Matrícula dos candidatos aprovados nos 

Programas de Pós-Graduação Stricto sensu 

com início no 1º semestre letivo de 2019, no 

Portal do Estudante de Pós-Graduação - 

Sistema WEB. e entrega dos documentos 

06 a 08 de fevereiro de 2019 

Início do 1º período letivo de 2019 para os 

Programas de Pós-Graduação Stricto sensu. 

11 de março de 2019 

 

http://www.uel.br/
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Atenção: O candidato deverá acompanhar os atos relativos ao processo de seleção 
disponíveis no site do Programa: http://www.uel.br/pos/ppgci/portal/  obrigando-se a atender 
aos prazos e às condições estipuladas no presente edital e àqueles que forem divulgados 
durante a execução da seleção. 
 

DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 
 

A documentação deve estar completa, caso contrário, o candidato será 

automaticamente excluído do processo seletivo. 
 
Mestrado 
a) Ficha de inscrição preenchida, que está disponível em:  

https://www.sistemasweb.uel.br/index.php?contents=system/inscpos/index.php&p

agina=view/ListarCursos.php&nv_curso=2&sq_nivel=1  

b) Comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 

valor de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais); 

c) Fotocópia dos seguintes documentos: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), 

Cédula de Identidade (RG), Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento 

ou Casamento (sem tarjas e dobras) ou passaporte válido para os candidatos 

estrangeiros; 

d) Cópia do histórico escolar de graduação; 

e) Cópia frente e verso do diploma do curso de graduação (autenticada para aqueles 

emitidos por outras IES). Caso o candidato ainda não possua o diploma, deverá 

apresentar documento comprobatório de colação de grau. Caso ainda esteja 

cursando a graduação, deverá apresentar atestado que demonstre estar 

matriculado no último ano de graduação. 
f) Currículum vitae - Plataforma Lattes - 1 (uma) cópia, documentado e encadernado 

com espiral, com dados dos últimos 5 anos; 
g) Comprovante de inscrição e pagamento para a prova de proficiência em inglês.  

Período de inscrição de 17 de setembro a 01 de novembro de 2018, no site: 
http://www.londrina.info/cipae/, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais); 

h)  Plano de Pesquisa - indicar linha de pesquisa a qual está vinculado. As partes 
constitutivas sugeridas para a apresentação da proposta de pesquisa, em no 
máximo 15 páginas, são:  
- Título;  
- Resumo;  
- Problematização;  
- Justificativa (relevância) e viabilidade;  
- Abordagem teórica;  
- Objetivos (geral e específicos);  
- Procedimentos metodológicos (métodos de abordagem e coleta de dados; 
formas de análise dos resultados);  
- Cronograma;  
- Referências. 

 
Atenção: O candidato que apresentar documento que não o diploma deve ter 

ciência de que, se aprovado no processo seletivo, deverá apresentar, no ato da 

http://www.uel.br/
http://www.uel.br/pos/ppgci/portal/
https://www.sistemasweb.uel.br/index.php?contents=system/inscpos/index.php&pagina=view/ListarCursos.php&nv_curso=2&sq_nivel=1
https://www.sistemasweb.uel.br/index.php?contents=system/inscpos/index.php&pagina=view/ListarCursos.php&nv_curso=2&sq_nivel=1
http://www.londrina.info/cipae/


 

 

 

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380  -  Fone (43) 3371-4000 PABX  -  Fax 3328-4440  -  Caixa Postal 10.011  -  CEP 86057-970 – Internet http://www.uel.br 

Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 - Vila Operária – Fone (43) 3381-2000 PABX – Fax 3337-4041 e 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038-440 

LONDRINA          -           PARANÁ          -          BRASIL 

   Form. Código 11.764 – Formato A4 (210x297mm) 

3 

matrícula, documento comprobatório no qual a data de conclusão do curso 
(dia/mês/ano) deve ser anterior à matrícula na UEL, sem o qual não poderá efetuar a 
matrícula e perderá o direito à vaga. 
 
 

Do local de entrega dos documentos: 

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 18h.  
Mais informações pelo telefone: (43) 3371-5914, e-mail: ppgci@uel.br  
 
A documentação completa deverá ser entregue pessoalmente, no horário das 14h às 18h na 
secretaria do Programa ou encaminhada via SEDEX, cuja data de postagem deve ser até 
01/11/2018, para o seguinte endereço:  
 
 

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 poderá ser 
automaticamente excluído do processo. Em caso de desistência do processo seletivo ou em 
qualquer outra situação, não será devolvida a taxa de inscrição. 

 
 
DA 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 
12/Novembro/2018 - 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). 
Local: Sala 623 – CECA/UEL 
Horário: das 14:00h as 18:00h 
Obs: Chegar 15 minutos antes 
 
13/Novembro/2018* - Prova em língua estrangeira - 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: de 17/09 a 01/11/2018 
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: 08h30m 

http://www.uel.br/
mailto:ppgci@uel.br
http://www.londrina.info/cipae/
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Obs: chegar 15 minutos antes 
 
*A data da prova de língua estrangeira, subsequente a data da prova escrita, objetiva 
facilitar o deslocamento de candidatos de outras cidades/estados. 
 
 
26/Novembro/2018 - Resultado da Prova Escrita e divulgação da agenda da Arguição: 
http://www.uel.br/pos/ppgci/portal/  
 
 
26/Novembro/2018 - Resultado da Prova em língua estrangeira: 
http://www.londrina.info/cipae/  
 
 
SEGUNDA ETAPA 
21 a 27/Novembro/2018 – Classificatória 
 
Análise da Proposta de Pesquisa - até 15 páginas  
 

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 científica; 
f) viabilidade da proposta de pesquisa (tema e tempo); 
g) precisão e conformidade da apresentação formal (ABNT). 

 

21 a 27/Novembro/2018 – Classificatória 
 

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 dos últimos cinco anos, 

documentado e encadernado, com espiral. 

Pontuação do currículo * 

Critérios a serem adotados na avaliação do Currículo do (a) Candidato(a): 

histórico escolar, experiência em pesquisa (iniciação científica, participação em 

projetos), produção científica e técnica, entre outros elementos. 

*Apenas serão pontuadas as produções documentadas junto ao currículo. 
 

DIVULGAÇÃO DA AGENDA DE ARGUIÇÃO 
26 DE NOVEMBRO DE 2018 

http://www.uel.br/
http://www.uel.br/pos/ppgci/portal/
http://www.londrina.info/cipae/
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TERCEIRA ETAPA 
De 28 a 30/Novembro/2018 - Arguição (Classificatória) 
 
LINHAS DE PESQUISA 

1) ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO – 

até 10 vagas 

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. 

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; 

− Terminologia e terminografia; 
− Índices contemporâneos (indexação, busca e semântica no Ciberespaço); 

− Estudos do ciberespaço (Wikipédia ou outros fenômenos de informação e 
conhecimento pós-modernos); 

− Representação e organização do conhecimento no ciberespaço; 

− Processos de análise e síntese na organização da informação; 

− A Linguística textual aplicada à organização da informação; 

− Representação temática de recursos imagéticos; 

− Teoria da classificação; 

− Organização do Conhecimento na Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia. 

− Mineração de sentido e teoria do conceito 

− Descrição da informação e análise de impacto nos códigos imagéticos 

− Organização da informação e do conhecimento em sistemas urbanos 
 

2) COMPARTILHAMENTO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO – até 10 vagas 

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. 

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 profissional bibliotecário; 

http://www.uel.br/
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− 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; 

− Comportamento Informacional; 

− Competência em Informação; 

− Informação e Conhecimento em ambientes culturais; 

− Inovação em serviços; 

− Produtos e serviços de informação; 

− Design Thinking; 

− Ciência Aberta; 

− Uso e reuso de dados científicos; 

− Comunicação e produção científica – métricas; 

− Comunicação e produção científica – comportamento de pesquisadores. 

− Informação pública 

− Políticas de informação 

− Acesso aberto e dados abertos 
 

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/ 

-, e também podem ser consultados pelo currículo do pesquisador disponível na 

Plataforma Lattes do CNPq - http://lattes.cnpq.br. 

 
 
Bibliografia sugerida: 
 
BARRETO, Aldo Albuquerque. Uma quase história da Ciência da formação. 

DataGramaZero: revista de Ciência da Informação, Rio de Janeiro,  v.9, n.2, p. 1-12, abr. 

2008. Disponível em: <http://www.dgz.org.br/abr08/Art_01.htm>  

 

BELKIN, N. J. Information concepts for information science. Journal of Documentation, v. 

34, n.1, pp.55-85, Mar. 1978.  

 

BELKIN, N. J.; ROBERTSON, S. E. Information science and the phenomena of information. 
Journal of the American Society for Information Science, v. 26, p. 197-204. 

 

BORKO, H. Information science: what is it? American Documentation, v. 19, n. 1, 1968. 

BROOKES, B.C. The foundations of information science. Part I. Philosophical aspect. 

Journal of Information Science, n. 2, p. 125-133, 1980. 

http://www.uel.br/
http://www.uel.br/pos/ppgci/portal/
http://www.dgz.org.br/abr08/Art_01.htm
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FARRADANE, Jason. Knowledge, information, and information science. Journal of 

Information Science, v. 2: n. 1, p. 75 – 80, jan. 1980. 

 

FUJITA, Mariângela S. Lopes; MARTELETO, Regina M.; LARA Marilda L. Genez. A 

dimensão Epistemológica da Ciência da Informação. São Paulo: Cultura Acadêmica, 

2008. 

 

FREIRE, Gustavo Henrique. Ciência da Informação: temática, histórias e fundamentos. 

Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 11, n. 1, p. 6-19, jan./abr. 

2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pci/v11n1/v11n1a02.pdf>. 

 

FREIRE, Isa  Maria.  Da construção do conhecimento científico à responsabilidade social da 

Ciência da Informação.  Informação & Sociedade:  estudos, João Pessoa, v. 12, n.1, 2002. 

Disponível em: <http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/158/152>. 

 

FROHMANN, Bernd. Revisiting “what is a document?” Journal of Documentation, v. 65 n. 2, 

p. 291-303, 2009.  Disponível em: 

<http://www.fims.uwo.ca/people/faculty/frohmann/Documents/Revisiting_JDOC.pdf>  

  

GONZÁLEZ de GÓMEZ, Maria Nélida. Para uma reflexão epistemológica acerca da Ciência 

da Informação. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 6, n. 1, p. 5-

18, 2001. Disponível em: 

<http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/433>. 

 

INGWERSEN, P. Information and information science in context. Libri, v.42, n. 2, pp. 99-

135, 1992. 

 

PINHEIRO, Lêna Vânia Ribeiro. Processo evolutivo e tendências contemporâneas da 

Ciência da Informação. Informação & Sociedade: Estudos, v. 15, n. 1, p. 13-48, 2005. 

Disponível em: http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/51/1521>. 

 

ROBREDO, Jaime. Do documento impresso à informação nas nuvens: reflexões. Liinc em 

Revista, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 19-42, mar. 2011. Disponível em: 

http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/401/261>.  

 

http://www.uel.br/
http://www.scielo.br/pdf/pci/v11n1/v11n1a02.pdf
http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/158/152
http://www.fims.uwo.ca/people/faculty/frohmann/Documents/Revisiting_JDOC.pdf
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/433
http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/51/1521
http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/401/261
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ROBREDO, J. Da Ciência da Informação revisitada aos sistemas humanos de 

informação. Brasília: Thesaurus, 2003. 

 

ZINS, Chain. Conception of Information Science. Journal of the American Society for 

Information Science and Technology, v. 58, n. 3, p. 335-350, 2007. Disponível em: 

http://www.success.co.il/is/zins_conceptsof_is.pdf>. 

 
 
Do local do processo de seleção: 
Provas na sala 623; 
Entrevistas nas salas 648 e 649; 
Centro de Educação, Comunicação e Artes/CECA, Campus Universitário. 
 
Número de vagas: até 20 
 
Do Resultado do processo de seleção 
 
O resultado do processo seletivo será divulgado na sede do Programa conforme edital 
específico em 12 de dezembro de 2018 e no site do Programa: 

http://www.uel.br/pos/ppgci/portal/   
 
Do recurso 
 
O candidato que não concordar com o resultado do processo de seleção terá o prazo de 2 
(dois) dias úteis, a partir da data de sua divulgação, para a interposição de recurso. A 
solicitação deverá ser dirigida ao (a) Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação por 
meio de protocolo junto à Divisão de Comunicação e Arquivo do Campus Universitário, das 
8h às 12h e das 14h às 18h. 
Os recursos interpostos fora de prazo não serão admitidos, nem analisados quanto ao 
mérito. Os recursos deverão estar devidamente fundamentados e as respostas estarão à 
disposição do requerente nos autos do processo, na secretaria do Programa de Pós-
Graduação, até 21 de dezembro de 2018. 
 
Da convocação para a matrícula  
 
Os candidatos aprovados e classificados serão convocados para a efetivação de matricula 
por meio de Edital publicado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação no site 
www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php, a partir das 16h do dia 12 de 
dezembro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uel.br/
http://www.success.co.il/is/zins_conceptsof_is.pdf
http://www.uel.br/pos/ppgci/portal/
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php
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Das disposições finais 
 
Os casos omissos neste edital serão analisados pela Comissão Coordenadora do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UEL. 
 
 

 
Londrina, 10 de setembro de 2018.  

 
 

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

http://www.uel.br/

