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ED
DITAL 05/20
018
EDITAL DE ABERTUR
RA DE INSCR
RIÇÕES PARA
A O PROCESS
SO DE SELEÇ
ÇÃO
DOS CANDIDA
ATOS À BOLS
SA DO PROG
GRAMA NACIO
ONAL DE PÓ
ÓS-DOUTORA
ADO
DA CAPES
S (PNPD/CAP
PES)

O Programa
P
de
e Pós-Gradua
ação em Ciê
ência da Info
ormação info
orma que esttarão aberta
as as inscriçõ
ões do proce
esso
de seleção parra uma (01) vaga para bolsa
b
do Prog
grama Nacio
onal de Pós-D
Doutorado (P
PNPD/ CAPESS) do Progra
ama
de Pós-Gradua
ação em Ciê
ência da Infformação (P
PPGCI) da Universidade Federal de Pernambuc
co, conforme
e o
dissposto no Re
egulamento do
d Programa
a Nacional de
d Pós-Douto
orado (PNPD)) da Portaria
a Nº 086 de 03 de julho de
2013 da CAPESS/MEC, e o ex
xplicitado ne
este edital.
1- Inscrição:
1.1
1 - A inscriçã
ão realizar-se
e-á na Secre
etaria do Pro
ograma de Pó
ós-graduação
o em Ciência
a da Informa
ação, localiza
ada
no Centro de Artes
A
e Comunicação (UF
FPE) - Aveniida da Arquittetura S/N - Cidade Univversitária CE
EP: 50740-57
70 Recife – Perna
ambuco, no período
p
de 29
2 de outubro a 01 de novembro
n
de
e 2018, de ssegunda à qu
uinta-feira, das
09h00 às 12h0
00 e das 14h
h00 às 16h00
0, pessoalmente ou atrravés de pro
ocurador, me
ediante a ap
presentação de
insstrumento de
e mandato;
1.2
2 - A inscrição poderá ser realiza
ada por corrrespondência
a via SEDEX
X, desde qu
ue postada até a data de
encerramento das inscriçõ
ões e recebid
da pelo Programa em até
é 3 (três) dia
as úteis postteriores à me
esma data, não
n
se responsabiliizando o Programa por atrasos ocorriidos na entre
ega postal;
1.3
3 - As inscrições por corrrespondência
a serão verificadas quand
do do seu re
ecebimento p
pela Comissã
ão de Seleçã
ão e
Admissão no qu
ue se refere ao cumprim
mento dos req
quisitos para
a a sua aceita
ação, conforrme item 2 deste
d
edital;
1.4
4 - São de inteira
i
e ex
xclusiva resp
ponsabilidad
de do candidato as info
ormações e a documen
ntação por ele
forrnecidas para a inscrição
o, as quais não
n poderão ser alterada
as ou comple
ementadas, em nenhuma
a hipótese ou
o a
qualquer título
o.
2 – Requisitos
2.1
1 - Ter o título de dou
utor, quando
o da implem
mentação da bolsa, obtiido em cursos avaliadoss pela CAPES e
recconhecidos pelo
p
CNE/ME
EC. Em caso
o de diploma
a obtido em instituição estrangeira,, este deverá ser analisa
ado
pela comissão julgadora de
esignada pella coordenaçção do Progrrama de Pós- Graduação
o em Ciência
a da Informaçção
(PP
PGCI/UFPE);
2.2
2 - Disponibilizar e apressentar currícculo atualiza
ado na Platafforma Lattess do CNPq ou, se estrang
geiro, currícculo
com
m histórico de registro de patentes e/ou publiccação de tra
abalhos cienttíficos e teccnológicos de
e impacto e/
/ou
prê
êmios de mé
érito acadêm
mico, conform
me Regulame
ento do PNPD
D/CAPES;
2.3
3 - Não ser aposentado
a
o estar em situação
ou
s
equ
uiparada;
2.4
4 - Estar apto
o a iniciar ass atividades relativas ao projeto tão logo seja ap
provada a sua
a candidaturra.
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3 – Modalidade
es de Inscriç
ção
O(a
a) candidato
o(a) poderá se
s inscrever em uma dass seguintes modalidades
m
, segundo su
ua nacionalid
dade e situação
de vínculo em
mpregatício, em conform
midade com a Portaria Nº
N 086 de 03
0 de julho de 2013 da CAPES/MEC
C, e
apresentar decclaração dan
ndo ciência e concordânccia com os te
ermos da refferida Portarria.
a) Ser brasileirro ou estrang
geiro residen
nte no Brasil, portador de visto temp
porário, em a
ambos os cassos sem víncculo
em
mpregatício;
b) Ser estrange
eiro, residen
nte no exterior, sem víncculo emprega
atício;
c) Ser docentte ou pesqu
uisador no país com vínculo
v
empregatício em
m instituições de ensin
no superior ou
insstituições públicas de pe
esquisa.
§ 1º O candid
dato estrang
geiro residen
nte no exte
erior deverá
á comprovar endereço rresidencial no exterior no
mo
omento da su
ubmissão da candidatura
a.
§ 2º
2 Professorres substituttos poderão ser aprovad
dos na modalidade “a”, sem preju
uízo de suass atividades de
docência, apóss análise e au
utorização do
d Programa de Pós-Grad
duação.
§ 3º
3 Os candida
atos aprovad
dos na modalidade “c” deverão
d
apre
esentar comp
provação de afastamento
o da instituiçção
de origem, porr período com
mpatível com
m o prazo de
e vigência da
a bolsa.
§ 4º
4 Os candiidatos aprovvados na modalidade
m
“
“c”
não pod
derão realizzar o estágio pós-douto
oral na messma
insstituição com
m a qual posssuem vínculo
o empregatíccio.
4 – Valor da Bo
olsa
O(A
A) candidato
o(a) aprovado no presentte processo seletivo
s
perc
ceberá bolsa
a mensal no vvalor de R$ 4.100,00.
4
5 – Duração da
a Bolsa
5.1
1 - O(A) bolssista que se enquadrar nas
n modalida
ades “a” ou “b” do item
m 3, receberrá bolsa por um período
o de
doze (12) mese
es, podendo ser renovada anualmentte até atingir o limite má
áximo de 60 (sessenta) meses;
m
5.2
2 - O(A) bolssista que se enquadrar na
n modalidad
des “c” do item
i
3, rece
eberá bolsa p
por um perío
odo máximo
o de
doze (12) mese
es, sem possibilidade de renovação.
6 - Documenta
ação para a inscrição:
6.1
1 - Cópia sim
mples do RG e do CPF para brasileiro
os, ou cópia simples
s
do passaporte pa
ara os estran
ngeiros;
6.2
2 - Declaraçã
ão de ciência
a das condições exigidass do bolsista pelo Program
ma Nacional de Pós-Douttorado PNPD
D da
Capes/MEC asssinada pelo candidato;
c
6.3
3 - Declaraçã
ão assinada pelo
p
candida
ato sobre o tipo de bolsa pretendida:: modalidade
e a, b ou c;
6.4
4 - Cópia sim
mples do dip
ploma de do
outorado ou declaração original de conclusão d
do curso, ac
companhado de
cóp
pia simples da Ata de Defesa
D
de tese, emitidoss por instituição avaliada pela CAPE
ES, em curso
os reconhecidos
pelo CNE/MEC. No caso de
e diploma ob
btido em insstituição esttrangeira, além desses d
documentos, exige-se có
ópia
da tese e do hiistórico esco
olar.
6.5
5 -. Curricullum vitae do
ocumentado
o ou currícullo documenttado de acordo com o d
disposto no item 2.2 de
este
Edital, contem
mplando as pu
ublicações dos últimos 5 anos;
6.6
6. Projeto de Pesquisa (contendo no
n máximo 20
2 páginas) vinculado
v
a uma das lin
nhas de pesq
quisa do PPGCI
(an
nexo I);
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6.7
7. Comprova
ante de domiicílio no exte
erior, para ca
andidatos esstrangeiros, na modalida
ade b do item
m 3.
7 – Processo de Seleção
7.1
1 - O(A)s candidato(a)s inscritos e homologados
h
s no processso de seleçã
ão serão avaliado(a)s pela Comissão de
Pós-Doutorado do PPGCI/U
UFPE.
7.2
2 – A nota do
os candidatoss será compo
osta a partir da soma de dois itens
a) Avaliação do Projeto de
e pesquisa (50%):
(
serão considerada
as a organizzação e quallidade da prroposta e a sua
adequação à Liinha de Pesq
quisa escolhida;
b) Análise do
o Curriculum
m Lattes, se
endo consid
deradas as produções dos últimoss cinco ano
os na área de
Comunicação e Informação
o (50%): Base
eada nos crittérios definid
dos no Barem
ma (Anexo II));
§ 1º A pontuaçã
ão máxima para
p
o item “a”
“ é de 10 pontos e parra o item “b”
” é de 100 pontos.
§ 2º
2 Em caso de
e empate de
e notas entre
e os candidatos, o critériio de desempate será o maior tempo
o de finalizaçção
do doutorado. Em permane
ecendo o em
mpate, a pontuação da an
nálise do Currriculum será
á considerad
da.
7.3
3 - O resulta
ado final do Processo Se
eletivo será divulgado no
o dia 19 de novembro d
de 2018 no mural
m
e site do
PPGCI/UFPE (w
www.ufpe.brr/ppgci).
7.4
4 - A lista do
os resultado
os será classificatória, pe
ermitindo o possível
p
apro
oveitamento na substituiição de bolsiista
nos casos previistos no art. 17 da portaria CAPES/M
MEC nº 86, de
e 3 de julho de 2013
7.5
5 - A implem
mentação da
a bolsa fica condicionad
c
a à liberaçã
ão dos recursos pela CAP
PES.
8 - Disposiçõess Finais
8.1
1 - O(a) cand
didato(a) à bolsa
b
deverá acessar o sitte da CAPES e, em especcífico, a Porttaria n. 086,, de 03 de ju
ulho
de 2013 (disp
ponível no endereço http://www
w.capes.gov.br/bolsas/bo
olsas-no-paiss/pnpd-cape
es) para ob
bter
infformações so
obre:
8.1
1.1 - Objetivvos do Progra
ama Naciona
al de Pós-Dou
utorado - PNPD/CAPES.
8.1
1.2 - Requisitos e atribuiições das instituições e dos
d programa
as de pós-gra
aduação;
8.1
1.3 - Requisitos e atribuiições dos can
ndidatos e bo
olsistas;
8.1
1.4 - Atribuiçções da CAPE
ES;
8.1
1.5 - Normass gerais e ope
eracionais da
a concessão de bolsas, dentre
d
outross.
8.2
2 - Casos om
missos neste Edital serão
o submetidos à avaliaçã
ão do Consellho do Progrrama de Pós-Graduação em
Ciê
ência da Info
ormação da UFPE.
U
9 - Local de in
nformações e inscriçõess
Pro
ograma de Pós-Graduaç
P
ção em Ciênc
cia da Inform
mação
Centro de Arte
es e Comuniccação (UFPE))
Ave
enida da Arq
quitetura S/N
N - Cidade Universitária
CEP:50740-570
0 -Recife – Pe
ernambuco
Telefone (81) 2126
2
7728.
Recife, 17 de setembro
s
de 2018.
Coordenad
dora do Programa de Póss-Graduação em Ciência da Informação da UFPE
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A N E X O I - LINHAS
S DE PESQUIISA DO PPGC
CI - UFPE

1- MEMÓRIA DA
A INFORMAÇ
ÇÃO CIENTÍF
FICA E TECNOLÓGICA
Descrição: Pro
odução de co
onhecimento
o sobre o uso social da
a herança cu
ultural. Ênfa
ase no uso de
d estoques de
con
nhecimentoss produzidoss em instituições de desenvolvime
d
ento regional e nacion
nal e seu fluxo
f
para fins
f
socciopolíticos e econômico
os.
A linha
l
de pesq
quisa 1 comp
preende a prrodução do conheciment
c
to como um fenômeno d
de construção
o, preservaçção,
con
nservação e proteção da
d memória da cultura científica como
c
bem sócio econô
ômico, moto
or do progre
esso
cultural da sociedade. Pro
odução essa
a, resultado do uso sistemático de estoques da
a memória coletiva. De
essa
forrma, ela pre
eocupa-se co
om as questõ
ões teóricas, conceituaiss e reflexivass, ligadas à produção do
o conhecimento
de uso sócio cu
ultural.
2 - COMUNICAÇÃO E VISUA
ALIZAÇÃO DA
A MEMÓRIA
Invvestigações sobre
s
os pro
ocessos de comunicação
c
o da memóriia coletiva em
e distintoss segmentos sociocultura
ais.
Contempla asp
pectos metod
dológicos e técnicos
t
aplicados a pro
odução, gesttão, organiza
ação, recupe
eração e uso
o da
infformação.
A linha
l
de pesq
quisa 2 comp
preende a co
omunicação e a visualiza
ação da mem
mória como ffenômeno de
e socializaçã
ão e
de valorização
o do conhecim
mento cienttífico produzzido, mediad
do pelas tecn
nologias de iinformação e comunicaçção.
Volta-se para os
o aspectos práticos e aplicados,
a
co
ontemplados em metodologias e técn
nicas ligadass à produção
o, a
org
ganização, a recuperação e a dissem
minação da in
nformação.
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ANE
EXO II – BAREMA
TIVIDADE CIEN
NTÍFICA (rea
alizadas nos últimos
ú
5 anos)
AT

Publicação em revista Qualis A1
Publicação em revista Qualis A2
Publicação em revista Qualis B1
Publicação em revista Qualis B2
Publicação de Livro (Com conselho editorial e/ou editora de
cirrculação nacional)
Publicação de Capítulo de Livro (Com conselho
c
ediitorial e/ou editora
e
de circulação nacional)
n
Tra
abalho comp
pleto publica
ado em anaiss de evento científico
c
intternacional
Tra
abalho comp
pleto publica
ado em anaiss de evento científico
c
na
acional
Participação co
omo bolsista
a de Projetoss de Pesquisa
a ou
esenvolvimen
nto (PIBIC, PIBIT ou equivvalente).
De
Prá
ática Docentte em ensino
o superior
Prá
ática Docentte em ensino
o superior (m
mestrado e/o
ou doutorado
o)
Oriientações Te
eses
Oriientações dissertações
Oriientações monografias de
d especializa
ação
Oriientações PIBIC

PO
ONTUAÇÃO (D
De acordo co
om as revista
as
do
o último Estrato Qualis/C
Capes da áre
ea
de
e Comunicaçã
ão e Informa
ação)
1,0
0
0,8
8
0,6
6
0,5
0,7
7
0,3
3
0,5
0,4
4
0,5
0,2
2
0,3
3
0,5
0,3
3
0,2
2
0,2
2

pontos porr disciplina ministrada
m
pontos porr disciplina ministrada
m
pontos porr tese defend
dida
pontos porr dissertação
o defendida
pontos porr monografia
a concluída
pontos porr aluno
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