Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas
Pós-Graduação em Ciência da Informação

Processo Seletivo – Edital no 001/2018/PPGCI
TURMA 2018
O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Pará
torna públicas as instruções para o Processo de Seleção dos candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação
(Mestrado Acadêmico), na área de concentração: Gestão da Informação e do Conhecimento, para o período letivo do ano 2018 com
início em dezembro de 2017.
1.

CALENDÁRIO

Etapas da seleção
Inscrições
Resultado da homologação das Inscrições
Exame de Proficiência em Língua Estrangeira
Resultado do Exame de Proficiência em Língua Estrangeira
Prova Escrita
Resultado da Prova Escrita
Revisão dos Projetos de Pesquisa, entrevistas, e análise dos Currículos
Resultado e divulgação da análise dos Projetos de Pesquisa, Entrevistas, e
Currículos
Matrículas
2.

Datas / Períodos
13 de setembro a 27 de outubro de 2017
30 de outubro de 2017
06 de novembro de 2017
13 de novembro de 2017
20 de novembro de 2017
27 de novembro de 2017
04 a 08 de dezembro de 2017
11 de dezembro de 2017
18 a 20 de dezembro de 2017

DAS VAGAS
2.1

Serão oferecidas até 10 (dez) vagas distribuídas nas duas linhas de pesquisa:
Linhas de Pesquisa
Professores
Vagas Ofertadas
Profª. Dra. Franciele Marques Redigolo
1
Organização da Informação.
Profª. Dra. Marise Teles Condurú
1
Prof. Dr. Roberto Lopes dos Santos Junior
1
Prof. Dr. Thiago Henrique Bragato Barros
2
Profª. Dra. Alegria Celia Benchimol
1
Mediação e Uso da Informação.
Profª. Dra. Cássia Cordeiro Furtado
1
Prof. Dr. Cristian Berrío Zapata
1
Prof. Dr. Hamilton Vieira de Oliveira
2
TOTAL VAGAS:
10
OBS: As descrições das linhas de pesquisa e suas bibliografias estão no Anexo I deste Edital.
2.2
2.3
3

Todos os candidatos concorrerão universalmente às vagas.
Não há obrigatoriedade de preenchimento da totalidade de vagas disponíveis, que serão preenchidas por ordem de classificação
dos candidatos na seleção.
INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, na forma descrita neste Edital, no período de 13 de setembro a 27 de outubro de
2017, de segunda a sexta-feira, das 09h às 12:00 e as 14:00 às 17h horas, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Informação, localizada no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, Rua
Augusto Corrêa, nº 01, bairro do Guamá, CEP: 66.075-110 Belém/Pará/Brasil.
3.2 A inscrição do candidato será gratuita.
3.3 Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, via correio eletrônico ou fora do prazo.
3.4 No momento da inscrição o candidato deverá depositar fotocópia e apresentar original na secretaria do Programa, e enviar
copia em formato PDF para o e-mail: ppgci-sec@ufpa.br da secretaria do Programa, dos seguintes documentos (ver anexo VI):
3.4.1 Formulário de inscrição, disponível no Anexo II deste Edital, devidamente preenchido em computador e impresso. Não se
aceitaram formulários preenchidos a mão.
3.4.2 Foto 3x4 recente, colada no formulário e em formato digital JPG, PDF ou GIF.
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3.4.3

Fotocópia e original de documento oficial com foto (por exemplo, RG ou Carteira Nacional de Habilitação), e dos
comprovantes de quitação eleitoral e de residência.
3.4.4 Fotocópia e original do Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino.
3.4.5 Fotocópia e original do Passaporte ou Registro Nacional de Estrangeiros para candidatos estrangeiros.
3.4.6 Fotocópia e original do Diploma de Curso Superior na modalidade de Licenciatura, Tecnólogo ou Bacharelado, emitido por
Instituição de Ensino devidamente credenciada pelo Ministério da Educação.
3.4.6.1 O candidato estrangeiro ou brasileiro graduado no exterior deve apresentar diploma do curso superior certificado pela
representação consular do Brasil no país de origem, e após ingresso no Programa, poderá ser solicitado a revalidação
conforme estabelece o Regimento do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação.
3.4.6.2 Os candidatos que estiverem cursando o último semestre de curso de graduação deverão entregar declaração de
formando, assinada pelo coordenador de seu curso de graduação. Essa declaração será substituída pelo diploma e
histórico, cuja fotocópia e original deverá ser apresentada por ocasião da matrícula, sob pena de ser eliminado do
concurso.
3.4.7 Fotocópia e original do Histórico Escolar do Curso Superior na modalidade de Licenciatura, Tecnólogo ou Bacharelado.
3.4.8 Uma (01) cópia do Currículo Lattes conforme modelo da plataforma do CNPq (modelo completo nas opções para “Gerar
página de impressão” do Lattes, que inclui os totais de produção). A comprovação será exigível somente para os
aspirantes que ingressem ao Mestrado, por meio de cópias legíveis (produção não comprovada não será considerada) e
devidamente encadernado. Inconsistências na informação poderão gerar a perda da vaga obtida. Esta informação NÃO
tem que ser digitalizada.
3.4.9 Uma (01) cópia encadernada do projeto de pesquisa a ser desenvolvido no Programa pelo candidato, de acordo com as
informações apresentadas no Anexo IV deste Edital.
3.5 No caso das inscrições realizadas pelo correio, os documentos relacionados no item 3.4. acompanhados da inscrição, poderão ser
remetidos pelo correio – via SEDEX, desde que a documentação esteja completa e que a postagem ocorra até 27 de outubro de
2017, último dia previsto para as inscrições. Cópia PDF dos documentos também deverá ser enviada ao e-mail ppgcisec@ufpa.br da secretaria do Programa antes da data de fechamento do Edital. Documentação física cujo arribo ao PPGCI
exceda do dia 03 de novembro de 2017 não poderá ser considerada, mas, poderá ser substituída pela informação enviada
pelo meio virtual, se ela estivesse completa e fosse recebida nas datas aqui indicadas. No momento da matrícula ou
antes, se for necessário, poderão ser exigidos os documentos originais para sua conferência. Endereço para envio da
inscrição via SEDEX: Universidade Federal do Pará – Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Informação — Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto – Rua Augusto Corrêa, nº 01, Bairro do
Guamá –– CEP: 66.075-110 — Belém/PA/Brasil.
3.6 Se comprobada qualquer irregularidade a respeito da documentação ou das cópias dos documentos originais depositadas na
secretaria do Programa e enviadas em formato digital, a inscrição será imediatamente impugnada. O PPGCI poderá em
qualquer momento solicitar os documentos originais para a conferência das cópias recebidas.
3.7 O candidato poderá inscrever-se por meio de procuração específica para esse fim, sendo necessário anexar o respectivo Termo de
Procuração (que não precisará ter firma reconhecida), cópia legível de documento oficial de identidade do procurador e do
candidato (que não precisarão de autenticação). Nesta hipótese, o candidato assumirá as consequências de eventuais erros do seu
procurador.
3.8 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e em seus
Anexos, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
3.9 O resultado da homologação das inscrições será publicado nos sites do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação
na PROPESP (http://www.propesp.ufpa.br/) e no ICSA (https://goo.gl/vJ2FDe), e divulgados por meio de cartazes fixados na
Secretaria do referido Programa e no quadro de avisos do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas–ICSA/UFPA, no dia 30 de
outubro de 2017, a partir das 09h, disponibilizado por ordem alfabética, e para as inscrições homologadas.
3.10 Os candidatos não aprovados na seleção deverão retirar seus documentos na Secretaria do Programa, até 30 (trinta) dias após a
divulgação do resultado final do Processo Seletivo. Findo este prazo os documentos serão encaminhados ao setor de reciclagem
de papel.
3.11 O candidato somente será considerado inscrito no Processo Seletivo após ter cumprido todas as instruções descritas no Item 3
deste Edital e de todos os seus subitens. A falta de um dos documentos exigidos invalidará a inscrição do candidato.
3.12 Em substituição ao Exame de Proficiência em Língua Estrangeira, o candidato, no momento da inscrição, pode apresentar
certificado de proficiência na língua inglesa da CAMBRIDGE, IELTS, MICHIGAN, TOEFL, TOEFL ITP, TOEIC, PROFILE-UFPA.
com vigência menor a dois (2) anos, com desempenho mínimo de 70%.
4. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO
O Processo Seletivo será composto de três blocos:

4.1 FASE 1: Exame de Proficiência em Língua Estrangeira (Inglês), de caráter eliminatório. Para aprovação, o candidato deve obter

um conceito mínimo “BOM”, que corresponde ao desempenho mínimo de 70%.
4.2 FASE 2: Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; será realizada em lugar a ser avisado. Terá início às 09h (nove)
horas, com tolerância de 15 (quinze) minutos e duração de 04 (quatro) horas para sua elaboração. Deverá ser feita pelo próprio
candidato, escrito à mão, de forma legível, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em
caso de candidato que tenha solicitação de condição especial (PCD). A prova constará de 01 (uma) questão geral da área de
Ciência da Informação e 01 (uma) questão específica da linha de pesquisa para a qual o candidato se inscreveu, devendo
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contemplar, em sua resposta, pelo menos, parte da bibliografia recomendada no Anexo I e será avaliada de acordo com critérios
de pontuação apresentados no Anexo III deste Edital.
4.3 FASE 3: Análise do Projeto de Pesquisa e Entrevista, de caráter eliminatório e classificatório; levará em conta a qualidade e
viabilidade de execução do Projeto, de acordo com critérios de pontuação apresentados no Anexo IV deste Edital. A entrevista terá
duração de até 30 (trinta) minutos, e será avaliada de acordo com critérios de pontuação apresentados no Anexo V deste Edital. A
nota desta fase será a meia das notas do Projeto de Pesquisa e a Entrevista.
4.4 A Análise do Currículo, de caráter classificatório; levará em conta a formação e a experiência científica do candidato e será
aplicada somente aos candidatos que resultem selecionados, no caso de empate.
4.5 Para a aprovação na seleção, o rendimento final dos candidatos, calculado como a meia simples dos resultados do FASE 2 e 3;
não pode ser inferior a 70% (setenta por cento), correspondendo ao conceito “BOM”.
5.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

5.1. Os resultados parciais e finais do Processo Seletivo serão publicados nos sites do Programa de Pós-Graduação em Ciência da

Informação na PROPESP (http://www.propesp.ufpa.br/) e no ICSA (https://goo.gl/vJ2FDe), e divulgados por meio de cartazes
fixados na Secretaria do referido Programa e no quadro de avisos do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA/UFPA.

6.

MATRÍCULA

6.1. Os candidatos classificados para as vagas existentes de acordo com este Edital, obedecendo à ordem de classificação, deverão

comparecer à secretaria do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação no período de 18 a 20 de dezembro de
2017, das 09h às 12h e das 14:00 ás 17:00, para proceder à matrícula. O não comparecimento no referido período, implicará na
eliminação do candidato. Se existirem vagas não preenchidas por conta do não comparecimento de candidatos classificados
para as vagas existentes, estas poderão ser disponibilizadas para os candidatos seguintes na ordem de classificação. Se
acontecer, esta seleção será informada após o fechamento do período de matrícula pelos mesmos canais enunciados no item
5.1.

7.

DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. Para identificação os candidatos deverão comparecer em cada etapa da seleção portando documento oficial com foto
juntamente com o comprovante de inscrição do Processo Seletivo;
7.2. A admissão de recurso deverá seguir as normas vigentes cabíveis, isto é, encaminhados formalmente e por escrito à
Coordenação do Programa por meio do Setor de Protocolo do ICSA, para ser avaliado pela Comissão do Processo Seletivo. O
recurso deverá ser interposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação dos resultados parciais e/ou do resultado
final.
7.3. A aprovação e classificação do candidato não asseguram a concessão de Bolsa ou Auxílio Financeiro por parte do Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Informação, da Universidade Federal do Pará ou de qualquer outra Instituição ou Agência de
fomento.
7.4. Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo e homologados pelo Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação.

Belém/PA; 13 de setembro de 2017.
Comissão do Processo Seletivo
Profª. Dra. Alegria Celia Benchimol
Profª. Dra. Cássia Cordeiro Furtado
Prof. Dr. Cristian Berrío Zapata
Profª. Dra. Franciele Marques Redigolo
Prof. Dr.Hamilton Vieira de Oliveira
Profª. Dra. Marise Teles Condurú
Prof. Dr.Roberto Lopes dos Santos Junior
Prof. Dr.Thiago Henrique Bragato Barros
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ANEXO I
LINHAS DE PESQUISA
Linha 1- Organização da Informação.
Considera-se a informação registrada, socializada e institucionalizada como fundamento básico para a construção do
conhecimento no contexto da Ciência da Informação. Destaca-se o desenvolvimento de referenciais teóricos e aplicados acerca da
organização da informação. Aborda-se a organização da informação nos processos de representação, análise, síntese, recuperação,
acesso, identificação das informações científicas e orgânicas, nas relações interdisciplinares com a Linguística, Comunicação,
Administração e Ciência da Computação. Tem-se como finalidade elaboração de metodologias e teorias aplicadas aos instrumentos,
processos e produtos da Ciência da Informação.
Docentes:
Profª. Dra. Franciele Marques Redigolo
Profª. Dra. Marise Teles Condurú
Prof. Dr. Roberto Lopes dos Santos Junior
Prof. Dr. Thiago Henrique Bragato Barros
Linha 2 - Mediação e Uso da Informação
A mediação é compreendida como uma ação de intercessão realizada pelos profissionais da informação, no sentido de promover
a apropriação e uso da informação pelos sujeitos sociais em instituições como educação, cultura, ciência e tecnologia. Destina-se à
realização de estudos teóricos e aplicados sobre disseminação, transferência e mediação da informação incluída a tecnologia aplicada
nela. Abrange pesquisas em: tecnologia da informação, informação científica e tecnológica, cultural e social; comportamento informacional;
leitura; competência em informação; uso da informação nos diversos espaços informacionais da governança, dos setores produtivos e de
interesse da sociedade.
Docentes
Profª. Dra. Alegria Celia Benchimol
Profª. Dra. Cássia Cordeiro Furtado
Prof. Dr. Cristian Berrío Zapata
Prof. Dr. Hamilton Vieira de Oliveira
.
BIBLIOGRAFIA GERAL:
BORKO, H. Information Science: What is it? American Documentation, v.19, n.1, p.3-5, Jan. 1968.
PINHEIRO, L. V. R. Campo interdisciplinar em ciência da informação: fronteiras remotas e recentes. Investigación Bibliotecológica, v.12,
n.25, p.132-163, 1998.
PINHEIRO, L. V. R.. Processo evolutivo e tendências contemporâneas da Ciência da Informação. Informação e Sociedade, João Pessoa, v.
15, n.1, 2005.
SARACEVIC, T. Information science. In: BATES, M.; MAACK, M. N. (Eds.) Encyclopedia of Library and Information Sciences. Nova York:
Taylor & Francis. p. 2570-2586, 2009.
BIBLIOGRAFIA POR LINHA DE PESQUISA:
Linha 1 - Organização da Informação.
BETTENCOURT, M. P. L.; CIANCONI, R. B. Gestão do conhecimento: um olhar sob a perspectiva da Ciência da Informação. Tendências
da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação, v. 5, 2012.
CARLAN, E.; BRASCHER, M. Sistemas de Organização do Conhecimento na visão da Ciência da Informação. Revista Ibero-Americana de
Ciência da Informação, v. 4, p. 53-73, 2011.
SILVA, N. B. X.; PINHO NETO, J. A. S. A contribuição da Ciência da Informação para a Gestão do Conhecimento: um estudo teórico e
prático. Biblios (Lima), n.62, p. 76-89, 2016.
HJØRLAND, B.; ALBRECHTSEN, H. Toward a new horizon in information science: domain-analysis. Journal of the American Society for
Information Science, v. 46, n. 6, p.400-425, 1995.
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JARDIM, J. M. Caminhos e perspectivas da gestão de documentos em cenários de transformações. Acervo, 28(2), 19-50, 2015.
MONTEIRO, Silvana Drumond; GIRALDES, Maria Júlia. Aspectos lógico-filosóficos da organização do conhecimento na esfera da Ciência
da Informação. Informação & Sociedade. Estudos, v. 18, p. 1-27, 2008.
Linha 2 - Mediação e Uso da Informação.
AMARAL, S. A. Estudos de usuários e marketing da informação. Brazilian Journal of Information Science, v. 7, p. 3-25, 2013.
CASTELLS, M. Prólogo. A sociedade em Rede. 14º reimpressão, São Paulo; Paz e Terra, I-XXX, 1999
CHOO, C. W. The knowing organization: How organizations use information to construct meaning, create knowledge and make decisions.
International journal of information management, 16(5), 329-340, 1996.
KVASNY, L. e D. TRUEX III. Information technology and the cultural reproduction of social order: A research paradigm. In Organizational
and social perspectives on information technology, 277–93. Springer, 2000.
MEADOWS, A. J. A comunicação científica. Briquet de Lemos/livros, 1999.
MCLUHAN, M. The Playboy Interview. Essential McLuhan, 233–69, 1969.
RICHARDSON, H., A. TAPIA, e L. KVASNY. Applying critical theory to the study of ICT.Social Science Computer Review 24, no 3: 1–8,
2006.
MORAES, M. BARROS De.; ALMEIDA, M. A. Mediação da Informação, Ciência da Informação e Teorias Curriculares: a
transdisciplinaridade na formação do profissional da informação. Informação & Informação (UEL. Online), v. 18, p. 175-198, 2013.
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – PPGCI / ICSA / UFPA
Processo Seletivo - Edital no 001/2017/PPGCI - TURMA 2017
Nome:
Nascimento:

Sexo:

( ) Masculino Naturalidade:
Estado Civil:
( ) Feminino
Se estrangeiro:
Passaporte nº:
RNE nº:
Visto permanente: ( ) Sim ( ) Não
RG nº:
Órgão Emissor:

Nacionalidade:
CPF:

Data:

Endereço:
Bairro:

CEP:

Fone:

Cidade:
E-mail: (informe em letras maiúsculas)

Celular:

Ocupação atual: _________________________Organização:__________________________ Ingresso:___________________ (mês-ano)
Vínculo: (

) Concursado, (

) Autônomo, (

) CLT, (

) Bolsa, (

) aposentado, (

) Sem emprego, (

) Outros

Endereço profissional: ____________________________________________________________________________________
Fone de contato: _______________________________
Graduação:

Pós-Graduação:

Informações adicionais (PCD):

Língua que fará o exame de proficiência:

Inglês

Indicar a Linha de Pesquisa pretendida:
Organização da Informação.
Mediação e Uso da Informação.
DECLARAÇÃO:
Declaro para os devidos fins, que estou ciente das condições deste Edital de Seleção, tenho disponibilidade de carga horária para realizar
meus estudos, frequentar as aulas e demais atividades científicas e acadêmicas exigidas para a conclusão do Programa de PósGraduação em Ciência da Informação – Mestrado Acadêmico.

Belém;____/____/_____

________________________________________
Assinatura do Candidato

-------------------------------------------------------------------------------------------- corte aqui ------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – PPGCI / ICSA / UFPA
Nome:

Belém;____/____/_____ ___________________________________
Assinatura Candidato

____________________________
Responsável pela Inscrição
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ANEXO III

DATA: ____/_____/_______

FICHA DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA
CPF do Candidato:
Avaliador:

ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO
A pontuação obedecerá aos seguintes critérios ( NÃO marque valores diferentes de 1,0 – 0,5 ou 0,0)

SIM
(1,0)

PARCIAL
(0,5)

NÃO
(0,0)

1. Inclui elementos fundamentais de um texto (introdução, desenvolvimento e conclusão)?
2. Estabelece corretamente a grafia das palavras e o uso de sinais de pontuação?
3.

Aborda aspectos relevantes relacionados ao tema da prova?

4.

Fundamentação teoricamente suas ideias?

5.

Evidencia uma reflexão crítica sobre o tema?

6.

O desenvolvimento do tema é atualizado?

7.

A organização do texto tem lógica?

8.

Utiliza adequadamente os termos e conceitos relativos às referências bibliográficas
sugeridas?

9.

Existe clareza na exposição das ideias?

10. O texto tem coerência com a linha de pesquisa escolhida?
TOTAL

NOTA:

CONCEITO:

9,0 a 10

ESCALA DE NOTAS/CONCEITOS
EXCELENTE

7,0 a 8,9

BOM

5,0 a 6,9

REGULAR

0,0 a 4,9

INSUFICIENTE

____________________________
Avaliador
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ANEXO IV
PROJETO INICIAL DE DISSERTAÇÃO
1 ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO INICIAL DE DISSERTAÇÃO
1.1.Com no mínimo 10 (dez) e máximo de 15 (quinze) páginas, o projeto inicial deverá atender aos seguintes itens:
a) Capa (contendo apenas CPF do candidato, a linha de pesquisa e um provável orientador; NÃO COLOQUE SEU NOME);
b) Título (o título deve permitir identificar o tema da pesquisa);
c) Introdução (explicar como o aspirante vem a se interessar pelo tema de pesquisa proposto).
d) Problema de Pesquisa (situar o problema de maneira circunstanciada e formular sua indagação de pesquisa a partir de um
referencial teórico e revisão de literatura como antecedentes);
e) Justificativa (justificar a relevância da pesquisa científica que se propõe desenvolver);
f) Objetivo (definir qual o objetivo geral da pesquisa e seus objetivos específicos);
g) Método da Pesquisa (indicar, justificando, quais os meios que irá utilizar para levantar e analisar as informações necessárias ao
projeto – fontes, instrumentos, procedimentos);
h) Referências (indicar a referência bibliográfica, adotando as normas da ABNT);
i) Cronograma de atividades.
1.2. O texto deve ser digitado em letra Times New Roman 12, em espaço 1,5 e em papel A4.
1.3- A pontuação obedecerá aos seguintes critérios ( NÃO marque valores diferentes de 1,0 – 0,5 ou 0,0):
SIM
(1,0)

ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ELEMENTOS INICIAIS
O projeto contém as informações e formatações solicitadas?
É organizado em sequência lógica?
Demonstra clareza na expressão de ideias e na interpretação dos conceitos?
TÍTULO
O título permite identificar o tema da pesquisa?
PROBLEMA DE PESQUISA
O problema é pertinente à Ciência da Informação?
Situa o problema de maneira circunstanciada?
Formula sua indagação de pesquisa?
JUSTIFICATIVA
Deixa clara a relevância da pesquisa no âmbito científico, disciplinar e social?
Evidencia reflexão crítica e atualizada no desenvolvimento do tema?
OBJETIVOS
Houve exposição clara dos objetivos gerais e específicos?
Os objetivos estão claros, indicando o que pretende alcançar?
MÉTODO
Houve exposição clara das etapas da pesquisa?
Indica quais serão os meios que irá utilizar para levantar e analisar as informações necessárias ao
projeto – fontes, instrumentos, procedimentos?
Os meios indicados são adequados ao que pretende pesquisar?
BIBLIOGRAFIA E CITAÇÕES
A bibliografia está organizada de acordo com as normas da ABNT?
Citações e referências, no corpo do texto, estão adequadas às normas da ABNT?
Utiliza adequadamente os termos e conceitos relativos às referências bibliográficas sugeridas?
Utiliza bibliografia relevante e pertinente?
ELEMENTOS FINAIS
Estabelece corretamente a grafia das palavras e o uso de sinais de pontuação, bem como a grafia
dos autores e conceitos que utiliza?
Há adequação do projeto com a linha de pesquisa escolhida?
TOTAL PARCIAL DE PONTOS
TOTAL GERAL DOS PONTOS dividido por 2.0

PARCIAL
(O,5)

NÃO
(0,0)

20/2
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ANEXO V

FICHA DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA
CPF do Candidato:
Avaliador:
ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO
A pontuação obedecerá aos seguintes critérios ( NÃO marque valores diferentes de 1,0 – 0,5 ou 0,0)
1.

Revela domínio sobre o objeto de estudo?

2.

Tem vínculos com o campo temático escolhido?

3.

Demonstra motivação em relação ao projeto?

4.

Revela indicações de que terá condições de realizar as atividades relativas ao curso?

5.

Revela coerência entre os objetos do projeto e as condições concretas de realizá-los?

6.

Demonstra fluência verbal?

7.

Demonstra consistência de raciocínio em relação ao projeto?

8.

Seus objetivos são coerentes com o curso pretendido?

9.

Consegue articular seu projeto com a realidade?

SIM
(1,0)

PARCIAL
(0,5)

NÃO
(0,0)

10. Demonstra disponibilidade de tempo para dedicar-se ao curso?
TOTAL

NOTA:

CONCEITO:

ESCALA DE NOTAS/CONCEITOS
9,0 a 10

EXCELENTE

7,0 a 8,9

BOM

5,0 a 6,9

REGULAR

0,0 a 4,9

INSUFICIENTE

________________________
Avaliador
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ANEXO VI

LISTA DE CHECAGEM DE DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO, MESTRADO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DO PPGCI ICSA/UFPA
DOCUMENTOS EXIGIDOS
Formulário de inscrição, no Anexo II do Edital preenchido em computador.
Foto 3x4 recente, em formato digital JPG, PDF ou GIF.

Deixar cópia
Enviar
física no PPGCI cópia em
após apresentar PDF para o
original
PPGCI
SIM
SIM
SIM, Colada no
SIM
formulário.

Fotocópia e original de documento oficial com foto.

SIM

SIM

Comprovantes de quitação eleitoral e de residência.

SIM

SIM

Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino.

SIM

SIM

Passaporte ou Registro Nacional de Estrangeiros para candidatos estrangeiros.

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Currículo Lattes conforme modelo da plataforma do CNPq (modelo completo).

SIM

SIM

Comprobação da produção do Currículo Lattes.

NÃO

NÃO

Projeto de pesquisa a ser desenvolvido no Programa pelo candidato.

SIM

SIM

Diploma de Curso Superior na modalidade de Licenciatura, Tecnólogo ou Bacharelado;
ou,
Diploma do curso superior certificado pela representação consular do Brasil no país de
origem para estrangeiros;
ou,
Declaração de formando assinada pelo coordenador de seu curso de graduação para
candidatos cursando o último semestre.
Histórico Escolar do Curso Superior.

Documentos
exigíveis na
matrícula

SIM

Nas inscrições realizadas pelo correio, os documentos relacionados neste item para ser enviados em formato PDF, debem ser
encaminhados para o e-mail ppgci-sec@ufpa.br da secretaria do Programa.
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