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EDITAL SELEÇÃO 2022
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) torna público o
presente Edital, no Boletim Oficial da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por meio do
endereço eletrônico http://www.ufpe.br/ppgci, do Processo Seletivo para Admissão de Discentes ao
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, para os Cursos de Mestrado e Doutorado,
Ano Letivo 2022.
O Processo Seletivo Ano Letivo 2022 será realizado de forma remota (online), de acordo com as
normas vigentes da UFPE e da CAPES.
Poderão se inscrever e concorrer às vagas ofertadas candidatos brasileiros ou estrangeiros.
O ingresso dos candidatos aprovados nos Cursos de Mestrado e Doutorado, Ano Letivo 2022,
poderá ocorrer em fluxo contínuo, de acordo com a Instrução Normativa no 02/2020 Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) da UFPE.
As instruções gerais, assim como os resultados e as convocações para cada etapa serão divulgadas
no endereço eletrônico do Programa: http://www.ufpe.br/ppgci.
Ao se candidatar, o candidato assume total responsabilidade pelo acesso à Internet para a realização
das fases online do processo seletivo.
É de responsabilidade do candidato enviar toda a documentação requerida neste Edital no formato
Portable Document Format – PDF.
Obs.: Os documentos com informações constantes em frente e verso deverão necessariamente
apresentar a cópia dos dois lados.
1 – DAS INSCRIÇÕES
O período da inscrição para o Mestrado e para o Doutorado será do dia 30 de outubro até às 22h do
dia 02 de novembro de 2021.
A inscrição realizar-se-á por meio de Ficha de Inscrição disponível na homepage do PPGCI
(APÊNDICE I), que deverá ser devidamente preenchida, assinada e encaminhada para o endereço
eletrônico selecao.ppgci@ufpe.br. Após a realização da inscrição online, os candidatos receberão
um e-mail de confirmação no endereço eletrônico cadastrad o. Em caso de não recebimento, deve-se
entrar em contato com a secretaria do PPGCI/UFPE por e-mail.
1.1 Das vagas
1.1.1 Em conformidade com a Resolução nº 17/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CEPE) da UFPE, do número total de vagas, será reservado 30% destas a pessoas negras (pretas e
pardas), quilombolas, ciganas, indígenas, trans (transexuais, transgêneros e travestis. Destas, 1

(uma) vaga será destinada a pessoas com deficiência. Para concorrer como optante por essas vagas,
o candidato deve informar esta opção em campo específico da Ficha de Inscrição, disponível no
homepage do PPGCI e apresentar Autodeclaração à Vagas de Ações Afirmativas (APÊNDICE II).
1.1.2 Serão oferecidas 30 vagas para o Curso de Mestrado, sendo 21 destas vagas destinadas à
ampla concorrência e 9 (nove) destas destinadas para ações afirmativas.
1.1.3 Serão oferecidas 10 vagas para o Curso de Doutorado, sendo 07 destas vagas destinadas à
ampla concorrência e 3 (três) destas destinadas para ações afirmativas.
1.1.4 As cotas de ações afirmativas não excluem as etapas do processo seletivo.
1.1.5 Caso as vagas para optantes por ações afirmativas não sejam preenchidas, essas poderão ser
direcionadas para a ampla concorrência de Mestrado e/ou Doutorado.
1.1.6 Cumprindo o disposto na Resolução No 1/2011 do CCEPE/UFPE, serão oferecidas duas
vagas adicionais para os servidores ativos e permanentes da UFPE (docentes e técnicos), sendo uma
para o Doutorado e uma para o Mestrado. Os candidatos que concorrerem a essas vagas deverão
informar essa opção na ficha de inscrição e serão submetidos ao mesmo processo de seleção dos
demais candidatos.
1.1.7 O PPGCI reserva-se o direito de não preencher todas as vagas em virtude da impossibilidade
de orientação ou se o quantitativo de aprovados for inferior às vagas estabelecidas.
1.1.8 A documentação exigida para a inscrição é a que segue:
a. Cópia de CPF e do documento de identidade para candidatos brasileiros; cópia do
passaporte para candidatos estrangeiros.
b. Título de Eleitor e Comprovante de quitação eleitoral
c. Uma foto 3x4 em arquivo no formato PDF.
d. Cópia do diploma do curso de graduação para as inscrições ao Mestrado. Cópia do diploma
do Mestrado para as inscrições ao Doutorado.
e. Se for candidato à vaga de ações afirmativas será exigido o Apêndice II preenchido.
f. Inscrição condicionada:
▪ Para o Mestrado: Documento original em papel timbrado da instituição de ensino
atestando que pode concluir o curso de graduação e colar grau até 28 de fevereiro de
2022. Cópia do Histórico Escolar do curso de graduação em andamento.
▪ Para o Doutorado: Certificado de Conclusão de Curso de Mestrado, ou cópia da Ata
de Defesa, ou cópia do documento original e em papel timbrado da instituição de
ensino, atestando que a data de defesa da dissertação será até 28 de fevereiro de
2022. Cópia do Histórico Escolar do Curso de Mestrado em andamento.
g. As pessoas com deficiência deverão apresentar laudo emitido por um médico especialista na
área da deficiência alegada pelo candidato comprovando a deficiência.
h. As pessoas com deficiência auditiva ou visual, deverão apresentar os seguintes documentos:
I - exame de audiometria para candidatos com deficiência auditiva, realizado nos últimos 6

(seis) meses e parecer específico com restrições e/ou recomendações; II - exame
oftalmológico em que conste a acuidade visual, realizado nos últimos 6 (seis) meses e
parecer específico com restrições e/ou recomendações.
i.

Os candidatos indígenas deverão apresentar a cópia de uma Declaração pessoal de
pertencimento emitida pelo povo indígena assinada por liderança local, ou por líderes de
grupo e/ou associações de indígenas quando se tratar de candidatos em contexto urbano.

j.

Os candidatos ciganos e quilombolas deverão apresentar também declaração de
pertencimento assinada por liderança local.

k. O comprovante de pagamento da taxa de inscrição deve acompanhar os demais documentos
exigidos para a inscrição.
1.1.9 As orientações para emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento da
taxa de inscrição constam no APÊNDICE III, sendo o valor total de R$ 50,00 (cinquenta reais).
1.1.10 O candidato inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e
membro de família de baixa renda poderá solicitar dispensa do pagamento da Taxa de Inscrição, nos
termos do Decreto nº 6.135/2007. (APÊNDICE IV).
1.1.11 Na mensagem do requerimento para a dispensa de pagamento da Taxa de Inscrição o
candidato deverá informar o código de autenticação, que é o Comprovante de Cadastramento obtido
no site http://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/.
1.1.12 Estudante regularmente matriculado concluinte de curso de graduação ou de mestrado,
servidor ativo e inativo (técnico-administrativo e docente) e professor substituto da UFPE também
podem solicitar dispensa do pagamento da Taxa de Inscrição, nos termos da Resolução nº 3/2016 do
Conselho de Administração da UFPE.
1.1.13 No requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição deve ser anexada uma cópia
de documento que comprove que o candidato se enquadra em um dos casos previstos.
1.1.14 Em qualquer um dos casos mencionados acima, a isenção terá que ser solicitada até o quinto
dia útil anterior ao do encerramento das inscrições e ser acompanhada de documento
comprobatório.
1.1.15 A decisão do deferimento ou não da taxa de isenção será comunicada ao candidato em data
anterior ao encerramento das inscrições, por meio eletrônico, para o endereço indicado pelo
candidato na ficha de inscrição.
Atenção!
▪

Em caso de aprovação e classificação de candidatos de inscrição condicionada, o direito à
vaga estará condicionado à entrega dos documentos comprobatórios até a data de realização
da matrícula.

▪

Em caso de aprovação e classificação de candidatos com diplomas dos cursos de graduação
e de pós-graduação obtidos no estrangeiro, no momento da matrícula os mesmos deverão ser
apresentados com autenticação do Consulado do Brasil no país onde o mesmo foi emitido
ou Apostila de Haia, no caso de países signatários da Convenção da Apostila de Haia. A

exigência deste item é dispensada para diplomas obtidos na França, para os quais não é
necessária qualquer autenticação.
▪

Após o término da última etapa, as pessoas autodeclaradas negras, passarão
obrigatoriamente pela comissão de heteroidentificação da UFPE utilizando exclusivamente
o critério fenotípico para a aferição da condição declarada pelo candidato.

1.2 Da submissão do Projeto de Pesquisa
1.2.1 O candidato ao processo seletivo do PPGCI deverá submeter um Projeto de Pesquisa que se
vincule a uma das Linhas de Pesquisa e que se configure como um subprojeto de um dos Projetos
de Pesquisa desenvolvidos no Programa.
1.2.2 A relação dos Projetos de Pesquisa desenvolvidos no PPGCI, por Linha de Pesquisa, consta
no APÊNDICE V.
1.2.3 O Projeto de Pesquisa deve ocupar no máximo 15 (quinze) páginas (formato A4), com fonte
Times New Roman tamanho 12 e espaço simples, incluindo as referências. NÃO INCLUIR O
NOME DO(A) CANDIDATO(A). Seguir a estrutura que segue:
I - Folha de rosto
▪ Título do Projeto de Pesquisa.
▪ Vinculação a uma das Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Informação/PPGCI, com justificativa da pertinência.
▪ Associação do Projeto de Pesquisa a um dos Projetos de Pesquisa dos Professores
Permanentes e ou Colaboradores do PPGCI, justificando o vínculo [máximo de 300
palavras].
II - Memorial do Candidato de até 20 linhas, contendo uma breve descrição da sua trajetória
acadêmica e de pesquisa, articulando-a com o tema do projeto.
III - Introdução (apresentação do tema e do problema de pesquisa).
IV - Justificativa dos impactos científico e social da pesquisa para a Ciência da Informação e para a
sociedade.
V - Objetivos (geral e específicos).
VI – Explicitação da aderência do Projeto de Pesquisa do candidato a um dos projetos de pesquisa
do PPGCI (Citar qual o projeto do PPGCI com maior vínculo com o projeto do candidato e
justificar em quais aspectos os projetos se aproximam, podendo, inclusive, apresentar novo enfoque
sobre o tema).
VII - Referencial teórico abrangendo a temática do Projeto de Pesquisa.
VIII - Procedimentos metodológicos (natureza da pesquisa, explicitação dos métodos e das técnicas
de coleta e análise de dados).
IX - Cronograma de execução.
X - Referências – Usar a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT: NBR 6023.

1.3 Do currículo dos candidatos
1.3.1 O currículo dos candidatos ao Mestrado e ao Doutorado deverá ser preenchido conforme os
modelos (APÊNDICES VI e VII).
1.3.2 O currículo dos candidatos deve vir acompanhados da documentação comprobatória das
atividades ou produções declaradas em formato PDF e numerad os segundo a ordem prevista no
modelo de currículo.
1.4 Comprovante de proficiência de idiomas (opcional)
1.4.1 Se o candidato possuir comprovante de proficiência válido (APÊNDICE VIII) pode solicitar a
dispensa da prova de proficiência em língua estrangeira e anexar cópia.
Atenção!
▪

Todos os documentos exigidos para a inscrição elencados neste Edital deverão ser enviados
para o endereço eletrônico: selecao.ppgci@ufpe.br.

▪

As inscrições que não cumprirem integralmente todas as condições previstas neste Edital
serão INDEFERIDAS.

2 DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
2.1 Os candidatos inscritos no Processo Seletivo 2022, cuja inscrição foi deferida serão avaliados
por Comissão de Avaliação formada pelos membros do corpo docente do PPGCI.
2.2 A seleção constará da inscrição e de mais três etapas, até chegar ao resultado final:
1ª ETAPA (Eliminatória): Análise do Pré-Projetos de Pesquisa.
2ª ETAPA (Eliminatória): Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa.
3ª ETAPA (Classificatória): Avaliação do Curriculum Vitae e Prova de Idiomas. (Aprovado em
reunião do Colegiado, em 04 de agosto de 2021).
2.3 Fica estabelecida a nota 7,0 (sete vírgula zero), como nota mínima para aprovação nas etapas de
caráter eliminatório.
2.4 Cronograma
Eventos

Datas e Horários

Último dia para solicitação de isenção
ou dispensa do pagamento da Taxa de
Inscrição

25/10 até às 22h (vinte e duas horas)

Inscrições

De 30/10 até às 22h (vinte e duas horas) do dia
02/11/2021

Homologação das Inscrições

Até às 12h (doze horas) do dia 05/11/2021

Prazo Recursal (intervalo de três dias
corridos)

Das 12h do dia 05/11 até às 18h (dezoito horas)
do dia 07/11/2021

Resultado dos recursos das inscrições

Até às 12h (doze horas) do dia 09/11/2021

Etapa 1 (Eliminatória)

Análise do Pré-Projeto de Pesquisa

De 09/11 até 12/11/2021

Divulgação do resultado da Etapa 1

Até às 17h (dezessete horas) do dia 12/11/2021

Prazo Recursal (intervalo de três dias
corridos)

Do dia 13/11 até às 12h (doze horas) do dia
15/11/2021

Resultado dos recursos da Etapa 1

Até às 12h (doze horas) do dia 17/11/2021

Etapa 2 (Eliminatória)
Defesa do pré-projeto de pesquisa

De 18/11/ até 19/11/2021
Das 8 horas às 18 horas

Divulgação do resultado da Etapa 2

Até às 12h (doze horas) do dia 23/11/2021

Prazo Recursal (intervalo de três dias
corridos)

Das 12h do dia 23/11 até às 18h (dezoito horas)
do dia 25/11/2021

Resultado dos recursos da Etapa 2

Até às 18h (dezoito horas) do dia 26/11/2021

Etapa 3 (Classificatória)
Avaliação do Curriculum Vitae

De 29/11 até 02/12/2021

Prova de Idiomas*

Das 8 horas às 18 horas

Divulgação do resultado da Etapa 3

Até às 12h (doze horas) do dia 03/12/2021

Prazo Recursal (intervalo de três dias
corridos)

Das 12h (doze horas) do dia 03/12 até às 18h
(dezoito horas) do dia 05/12/2021

Resultado dos recursos da Etapa 3

Até às 12h (doze horas) do dia 07/12/2021

Comissão de Heteroidentificação
Envio de material para avaliação da
veracidade da autodeclaração para
candidatos autodeclarados negros
(pretos e pardos)

Até às 18h (dezoito horas) do dia 07/12/2021

Análise pela Comissão de
Heteroidentificação

Das 08h (oito horas) do dia 09/12 até às 18h
(dezoito horas) do dia 14/12/2021

Resultado da Comissão
Heteroidentificação

Até às 18h (dezoito horas) do dia 15/12/2021

Prazo Recursal

Das 08h (oito horas) do dia 16/12 até às 18h
(dezoito horas) do dia 18/12/2021

Resultado dos Recursos enviados à
Comissão Heteroidentificação

Até às 18h (dezoito horas) do dia 23/12/2021

Resultado final

Até às 18h (dezoito horas) do dia 24/12/2021

Prazo Recursal (intervalo de três dias
corridos)

Das 08h (oito horas) do dia 26/12 até às 18h
(dezoito horas) do dia 28/12/2021

Resultado final após Recurso

Até às 18h (dezoito horas) do dia 29/12/2021

*Cronograma específico – item 3.4.8

3 DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

3.1 Análise do Pré-Projeto de Pesquisa
3.1.1 A análise do Pré-Projeto de Pesquisa para o Curso de Mestrado tem peso 3,0 (três) e para o
Curso de Doutorado tem peso 4,0 (quatro).
3.1.2 A nota mínima para aprovação de Avaliação do Projeto de Pesquisa deverá ser 7,0 (sete
vírgula zero), tanto para candidatos ao Mestrado como ao Doutorado.
3.1.3 Esta etapa é realizada por Banca Avaliadora sem a presença dos candidatos.
3.1.4 A análise do Pré-Projeto de Pesquisa será realizada com base nos critérios que se seguem:
Item Critérios de avaliação

Pontuação

1

Atendimento à estrutura de apresentação do Projeto de Pesquisa
recomendada.

1,0

2

Alinhamento temático e justificativa do Projeto de Pesquisa à
Área de Concentração, à Linha de Pesquisa selecionada e ao
Projeto de Pesquisa vinculado.

1,0

3

Potencial do projeto para agregar conhecimento novo e expandir
as fronteiras do conhecimento científico na área da Ciência da
Informação.

0,5

4

Impacto científico e social do Projeto de Pesquisa para a área de
Ciência da Informação e para a sociedade.

0,5

5

Verificar se o objetivo expressa de forma clara qual é a intenção
da pesquisa e delimita qual é o escopo do estudo, além de sua
coerência com o problema de pesquisa.

1,0

6

Domínio teórico dos principais autores e dos debates atuais da
área relativos à temática do Projeto de Pesquisa.

2,0

7

Pertinência, atualidade e adequação das referências à temática.

1,0

8

Adequação dos procedimentos metodológicos.

2,0

9

Uso do vernáculo, clareza e coerência na redação científica.

1,0

3.2 Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa.
3.2.1 Esta etapa objetiva indagar oralmente o candidato sobre o Projeto e sua disponibilidade para
execução da pesquisa.
3.2.2 A defesa do Projeto de Pesquisa para o Curso de Mestrado tem peso 3,0 (três), e para o Curso
de Doutorado tem peso 2,0 (dois).
3.2.3 A nota mínima para aprovação na Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa. deverá ser 7,0 (sete
vírgula zero), tanto para candidatos ao Mestrado como ao Doutorado.

3.2.4 As Defesas serão realizadas remotamente e, portanto, o candidato receberá o link de acesso, o
dia e horário da arguição no e-mail cadastrado no ato da inscrição. O candidato deve se conectar em
equipamento que disponha de câmera de vídeo e microfone/áudio, ambos funcionando plenamente.
3.2.5 O candidato deve se conectar pontualmente para o processo de Arguição. Em caso de atraso,
será mantido o cronograma sem que haja prejuízo para o horário da arguição subsequente. Ainda
assim, o candidato deverá entrar em contato com os membros avaliadores, para tal será informado o
e-mail dos mesmos.
3.2.6 Após iniciada a arguição, caso haja problema na conexão (total ou intermitente), durante a
realização das etapas remotas e que a Comissão de Seleção entenda comprometer a avaliação do
candidato, o mesmo terá direito a um único novo agendamento, em data e hora a serem definidas
pela Comissão de Seleção e informadas ao candidato com antecedência mínima de 24h.
3.2.7 A Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa será realizada com base nos critérios que se seguem:
Item

Critérios de avaliação

Pontuação

1

Domínio do tema do Projeto de Pesquisa.

2,0

2

Capacidade de síntese e objetividade na apresentação do Projeto de
Pesquisa

1,5

3

Capacidade de comunicação oral:

1,5

Usa os termos adequadamente;
Conjuga os verbos corretamente;
Evita usar gírias.
4

Afinidade e motivação referente ao tema de do Projeto de Pesquisa

2,0

5

Disposição para realizar parte de seus estudos fora do Brasil (apenas
aos candidatos ao doutorado)

1,0

6

Continuidade na sua formação acadêmica (apenas aos candidatos ao
mestrado)

1,0

7

Qual seu objetivo profissional com a formação de mestrado/doutorado

1,0

8

Tempo para se dedicar aos estudos, com ou sem bolsa de estudo

1,0

3.3 Avaliação do Curriculum Vitae
3.3.1 A avaliação do Curriculum Vitae do candidato ao Mestrado terá peso 2,0 (dois). Será
obedecida a seguinte pontuação:
Titulação (Peso 1)
Especialização na área do Programa (mínimo 360 h)
Especialização em outras áreas
Disciplinas em cursos de pós-graduação em Ciência da Informação
(Totalizar no máximo 10 pontos)

Pontuação Máxima
3
2
2,5 por disciplina

Experiência Profissional dos últimos 5 anos (Peso 1)
Monitoria
Professor de ensino fundamental
Professor de ensino médio
Professor de terceiro grau

Instrutor de cursos (de no mínimo de 20 h)
Atuação profissional em organizações públicas ou privadas
(Totalizar no máximo 10 pontos)
Atividade de Pesquisa (Peso 1)
Estágio voluntário, mínimo 120 horas
Bolsa de Iniciação Científica ou similar
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar
Outras atividades relevantes (orientação de estágios e monografias)
Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias
pertinentes
(Totalizar no máximo 10 pontos)
Produção Bibliográfica dos últimos 5 anos (peso 4)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos locais/regionais
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos nacionais
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos internacionais
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso nacional
Publicação de trabalhos completos em anais de congresso
internacional
Publicação de resumos em anais de congresso nacional
Publicação de resumos em anais de congresso internacional
Publicação em revista nacional/internacional com Qualis A1 ou A2

Publicação em revista nacional/internacional com Qualis B1 ou B2

Publicação em revista nacional/internacional com Qualis B3 e
inferiores
Publicação em revista nacional/internacional sem Qualis
Publicação de livro (como autor)
Publicação de livro (como organizador)
Publicação de capítulos de livros
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos, láurea
acadêmica, etc.)
(Totalizar no máximo 10 pontos)
Atividades de Extensão (Peso 2)
Participação em eventos acadêmicos como ouvinte
Participação em cursos de curta duração (min. 12 h)
Participação em cursos de média duração (min. 40 h)
Palestrante em eventos científicos e de extensão
Participação em Bancas Examinadoras de conclusão de curso
Comissão organizadora de eventos científicos e/ou de extensão
Participação em projeto registrado de extensão como aluno

Pontuação Máxima
1 por disciplina
1 por semestre
1 por semestre
1,5 por semestre na área
da CI
1,0 por semestre outras
áreas
0,5 por curso
1 p/ano de trabalho (até
5 anos)
Pontuação Máxima
1 por ano
2 por ano
1 por ano
0,5 por orientação
2 por ano

Pontuação Máxima
1,0 por apresentação
1,0 por trabalho
1,0 por trabalho
2,0 por trabalho
3,0 por trabalho
1,0 por trabalho
1,5 por trabalho
5,0 por artigo na área CI
3,00 por artigo outras
áreas
3,0 por artigo na área CI
2,0 por artigo outras
áreas
1,5 por artigo em
qualquer área
1,0 por artigo
3,0 por livro
2,0 por livro
1,0 por capítulo
1,0 por prêmio

Pontuação Máxima
0,5 pontos por participação
1 ponto por participação
2 pontos por participação
3 pontos por participação
1,5 pontos por participação
2 pontos por participação
0,5 pontos por participação

(Totalizar no máximo 10 pontos)

3.3.2 A avaliação do currículo do candidato ao Doutorado terá peso 2,0 (dois) e se restringirá à
produção bibliográfica. Será obedecida a seguinte pontuação:
Produção Bibliográfica (Peso 2)
Publicação de trabalhos completos em anais de evento científico
internacional
Publicação de trabalhos completos em anais de evento científico
nacional
Publicação de trabalhos completos em anais de evento científico
regional ou local
Publicação de resumos em anais de congresso nacional ou
internacional
Publicação em revista nacional/internacional com Qualis A1 – A4
Publicação em revista nacional/internacional com Qualis B1 ou B2
Publicação em revista nacional/internacional com Qualis B3 e
inferiores
Publicação de livro (como autor)
Publicação de livro (como organizador)
Publicação de capítulos de livros
Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos, láurea
acadêmica, etc.)
(Totalizar no máximo 10 pontos)

Pontuação Máxima
1,5 por trabalho
1,0 por trabalho
0,2 por trabalho
0,5 por trabalho
4,0 por artigo na área da CI
2,0 por artigo outras áreas
3,0 por artigo na área da CI
1,5 por artigo outras áreas
1,0 por artigo na área da CI
0,5 por artigo outras áreas
2,0 por livro
1,5 por livro
1,0 por capítulo
1,0 por item

3.3.3 A nota final da avaliação do currículo será calculada de acordo com os seguintes
procedimentos: somam-se os pontos de cada grupo e multiplica-se pelo peso correspondente; o
resultado de cada grupo é somado e dividido por 10 (dez).
3.4 Prova de idiomas
3.4.1 A Prova de Idioma, com peso 2,0 (dois), tem por objetivo avaliar a capacidade de leitura,
compreensão e interpretação de textos em língua estrangeira.
3.4.2 Os candidatos ao Mestrado de nacionalidade brasileira deverão realizar uma prova de língua
inglesa; e os candidatos estrangeiros, uma de língua portuguesa.
3.4.3 Os candidatos ao Doutorado de nacionalidade brasileira deverão realizar uma prova de língua
inglesa e uma de língua espanhola; os candidatos estrangeiros, uma prova de língua portuguesa e
uma de língua inglesa.
3.4.4 Durante a realização da prova de língua estrangeira, será permitida a consulta ao dicionário
impresso e será vedada a utilização de quaisquer aparelhos de comunicação.
3.4.5 Cada prova de língua estrangeira será composta por cinco questões objetivas e uma
verificação da proficiência em leitura na língua estrangeira avaliada.
3.4.6 As provas de proficiência em língua estrangeira serão elaboradas, aplicadas e avaliadas pela
Coordenação de Línguas e Interculturalidade da Diretoria de Relações Internacionais da
Universidade Federal de Pernambuco/UFPE.

3.4.7 As provas de língua estrangeira serão realizadas online, em plataforma designada pela
Diretoria de Relações Internacionais. O link da plataforma será informado ao candidato por meio do
e-mail fornecido no ato da inscrição. Ao se candidatar à vaga, o candidato assume a
responsabilidade pelo seu equipamento e pelo acesso à Internet para a realização da prova. O
equipamento aceito para a realização da prova consiste em um computad or ou notebook com
câmera.
3.4.8 Cronograma das provas de idiomas
Evento

Participante

Data e Horário

Sessão de orientação e
treinamento

Candidatos ao Mestrado e ao
Doutorado

29 / 11 /2021
14h

Prova de língua inglesa

Candidatos brasileiros ao
Mestrado e Doutorado

30 / 11 /2021
14h às 16h

Prova de língua espanhola

Candidatos brasileiros ao
Doutorado

01 / 12/ 2021
14h às 16h

Prova de língua portuguesa

Candidatos estrangeiros ao
Mestrado e Doutorado

02 /12 / 2021
14h às 16h

Divulgação do resultado

Até às 12h (doze horas) do
dia 03/12/2021

Critérios para a Prova de Idiomas
3.4.9 A nota na Prova de Idioma para o Mestrado será a nota obtida pelo candidato na prova de
língua estrangeira; e para o Doutorado será a média aritmética das notas obtidas nas duas provas de
línguas estrangeiras.
3.4.10 O candidato ao Mestrado ou ao Doutorado que obtiver nota abaixo de 7,0 (sete) em uma das
provas de língua estrangeira, e for classificado no curso dentro do número de vagas, terá que se
matricular no curso de língua estrangeira online específico ofertado pela Diretoria de Relações
Internacionais da UFPE e prestar a prova da língua estrangeira no prazo de 12 meses após a
matrícula no curso.
3.4.11 Os candidatos aprovados na Prova de Idiomas neste Processo Seletivo ou durante o curso
receberão certificado emitido pela Diretoria de Relações Internacionais da UFPE.
3.5 Aferição da condição de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos)
3.5.1 Após o processo de seleção, as pessoas autodeclaradas negras (pretos e pardos), passarão
obrigatoriamente pela Comissão de Heteroidentificação da UFPE utilizando exclusivamente o
critério fenotípico para a aferição da condição declarada pelo candidato.
3.5.2 O tipo de material a ser fornecido, bem como o endereço a ser disponibilizado pelos
candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) para avaliação da veracidade da autodeclaração
será de responsabilidade da Comissão de Heteroidentificação da UFPE
4 – DO RESULTADO

4.1 O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a
cada uma das etapas, relacionando os candidatos aprovados e classificados, em ordem decrescente,
e obedecido o número de vagas fixado neste Edital.
4.2 Havendo desistência de candidato aprovado e classificado até a data de encerramento da
matrícula será convocado o próximo candidato aprovado, de acord o com a ordem de classificação.
4.3 Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente: I - em primeiro, pela maior nota, na
Avaliação do Projeto de Pesquisa; II - em segundo, na Arguição sobre o Projeto de Pesquisa; III em terceiro, na Avaliação do Curriculum Vitae; IV - persistindo o empate, será usada como critério
de desempate a data de nascimento do candidato, tendo prioridade o de maior idade.
4.4 A divulgação do resultado final ocorrerá em publicação no:
Boletim Oficial da UFPE http://www.ufpe.br/progepe
Site do PPGCI/UFPE http://www.ufpe.br/ppgci
Site da PROPESQ http://www.ufpe.br/propesq/editaisppgs
5 – DOS RECURSOS
5.1 Caberá recurso dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo, de nulidade ou de
recontagem, devidamente fundamentado, conforme os prazos recursais indicados no cronograma.
Para a redação do recurso, o candidato deve orientar-se pelas instruções do Template – Recursos
(APÊNDICE IX) disponível na homepage do PPGCI.
5.2 Serão aceitos recursos apresentados a partir da divulgação do resultado de cada etapa de
avaliação – conforme Cronograma. Recursos enviados fora deste prazo serão desconsiderados.
5.3 Será garantido aos candidatos vistas dos espelhos das provas e avaliações individuais.
5.4 Na hipótese de o recurso não ser decidido antes da etapa subsequente, fica assegurado ao
recorrente dela participar.
5.5 Os recursos devem ser enviados exclusivamente ao endereço eletrônico do Processo Seletivo
(seleção.ppgci@ufpe.br), por meio do mesmo endereço eletrônico utilizado pelo candidato no ato
da inscrição.
6 DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Informações: selecao.ppgci@ufpe.br
WhatsApp: (81) 2126.7728
6.2 Este edital é publicado no:
Boletim Oficial da UFPE http://www.ufpe.br/progepe
Site do PPGCI/UFPE http://www.ufpe.br/ppgci
6.3 Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção.
Recife, 04 de agosto de 2021
Profa. Nadi Helena Presser
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPE

APÊNDICE I
FICHA DE INSCRIÇÃO

Inscrição para:
( ) MESTRADO
( ) DOUTORADO

1 DADOS PESSOAIS
Nome:
Nome Social:
Raça/Cor:
( ) Branca

( ) Preta

( ) Parda

( ) Amarela

( ) Indígena

( ) Não declarado

Filiação
Nome da mãe:
Nome do pai:
Data de Nascimento:

Local de Nascimento:

____/____/________

___________________________________________________

Estado Civil:
( ) Solteiro

( ) Casado

( ) Viúvo

(

( ) Divorciado

) Relacionamento estável

Para candidatos brasileiros

RG:

Órgão Emissor:

____________________ _____________

Data Expedição:
____/____/________

CPF:

Reservista:

_______________________________

_______________________________

Título de Eleitor:

Seção:

Zona:

________________________________

______________ _______________

Para candidatos estrangeiros
Número passaporte: _____________________________________

2 ENDEREÇO RESIDENCIAL
Rua:

Complemento:

______________________________________________________ ________________
Bairro:
CEP:
______________________________________________________ ________________
Cidade:
UF:
_____________________________________________________________
Número de telefone:
WhatsApp:

__________

(____) _______________________________ (____) _______________________________
E-mail:
__________________________________________________________________________

3 FORMAÇÃO ACADÊMICA
Ensino Médio: público ou privado

Ano de conclusão:

___________________________________________________ ________________
Instituição na qual cursou o Ensino Médio:

Graduação em:

Ano de conclusão:

___________________________________________________ ________________
Instituição na qual cursou a Graduação:

Mestrado em:

Ano de conclusão:

___________________________________________________ ________________
Instituição na qual cursou o Mestrado:
____________________________________________________________________

4 ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Possui vínculo empregatício:
( ) Sim
( ) Não

Nome da empresa/organização onde trabalha:
____________________________________________________________________
Data que ingressou na empresa/organização: ____/____/________

Cargo que ocupa:
____________________________________________________________________
Data em que assumiu o cargo que ocupa: ____/____/________
Telefone do local de trabalho: (___) ______________________

5 PROJETO DE PESQUISA
Título do Projeto de Pesquisa:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
Linha de Pesquisa do projeto
( ) Linha 1 - Memória da Informação Científica e Tecnológica
( ) Linha 2 - Comunicação e Visualização da Memória
Nome do Projeto de Pesquisa do PPGCI no qual seu projeto é vinculado:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

6 OUTRAS INFORMAÇÕES

Solicitante de isenção da taxa de inscrição?
( ) Sim
( ) Não

Pretende solicitar Bolsa ao Programa?
( ) Sim
( ) Não

Optante pelas vagas:
( ) Ação afirmativas

( ) Ampla concorrência
Portador de Necessidade Especial?
( ) Sim
( ) Não
Caso sim, qual?
___________________________________________________________________________

Declaro estar ciente do conteúdo do presente Edital de Seleção 2022 do Programa de PósGraduação em Ciência da Informação da UFPE, que as informações fornecidas são verdadeiras e de
que estou inteirado de que não há garantia de oferta de bolsa de estudo pelo PPPGCI/UFPE.

Local e Data (dd/mm/aaaa): ____________, ____/____/________.

Assinatura do candidato: _________________________________________

APÊNDICE II

AUTODECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS(AS) A VAGAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS (em
conformidade com RESOLUÇÃO Nº 17/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/UFPE)

Eu,_____________ [inserir seu nome] RG __________[inserir o número se for brasileiro]
Passaporte número ___________ [inserir o número se for estrangeiro], CPF________[inserir o
número de for brasileiro], declaro, para fim específico de atender ao Edital Nº ____/20.__ do
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Pernambuco,
que opto por concorrer às vagas de ações afirmativas. Para tal, afirmo que estou apto e me
autodeclaro __________________________ [especificar uma das opções descritas na Resolução nº
17/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/UFPE sobre Ações Afirmativas - pessoa
negra (preta ou parda), quilombola, cigana, indígena, trans (transexual, transgênero e travesti), com
deficiência].
Estou ciente de que, se for detectada falsidade desta declaração, estarei sujeito às penalidades
legais, inclusive àquela descrita na Portaria Normativa do Ministério da Educação (MEC) no 18 de
11 de outubro de 2012, em seu artigo 9º, que dispõe sobre implementação das reservas de vagas em
Instituições Federais de Ensino de que tratam a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012 e o Decreto
no 7.824, de 11 de outubro de 2012. Transcreve-se “a prestação de informação falsa pelo estudante,
apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla
defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula na Instituição Federal de Ensino, sem prejuízo das
sanções penais”.

Local e Data: ___________/__/___

Assinatura: _______________________________________

APÊNDICE III

ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) PARA
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

1 - Acessar o endereço: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
2 - Preencher os campos:
▪
▪
▪
▪

Unidade Gestora (UG) código: 153098
Gestão: 15233-Universidade Federal de Pernambuco
Nome da Unidade: Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Código de Recolhimento: 28832-2 (Serviços Educacionais)

3 - Clicar em avançar.
▪
▪

Número de referência: 15309830330055
Valor Total: R$50,00

4 - Preencher os demais campos obrigatórios e selecionar a opção de geração desejada.
5 - Clicar em Emitir GRU
6 – Realizar o pagamento no Banco do Brasil.

APÊNDICE IV
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
O candidato inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo
Federal e membro de família de baixa renda poderá solicitar dispensa do pagamento
da Taxa de Inscrição, nos termos do Decreto nº 6.135/2007.
Nome completo:
Data de Nascimento:
____/_ __/
RG:
NIS*:

Sexo: ( ) F ( ) M

CPF:

Sigla do Órgão Emissor:

Data de Emissão: ___/____/

Endereço:

Bairro:

Cidade:
Telefone:

CEP:
E-mail:

Nome da mãe:

UF:

* NIS – Número de Identificação Social (Cadastro Único).
Solicito a isenção da taxa de inscrição no referido Processo Seletivo e declaro que sou membro de
família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007. Declaro também, sob as penas da Lei,
a veracidade das informações aqui prestadas e que estou ciente e de acordo com todas as exigências
especificadas no Edital, notadamente aquelas que versam acerca das condições de isenção da taxa
de inscrição.

___________________, _____ de _________ de _______.

_________________________________________
Assinatura do candidato

APENDICE V
PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS NO PPGCI

LINHA DE PESQUISA 1 - MEMÓRIA DA INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA
Projeto de Pesquisa: Identificação e classificação de conceitos fronteiriços: desafios para a
representação do conhecimento

Descrição: Este projeto possui como tema a organização e representação do conhecimento e,
de forma mais específica, as questões éticas que envolvem esse tema. Dessa maneira, por
meio de uma pesquisa exploratória e documental, busca-se propor um estudo terminológico
para compreender a classificação de termos considerados fronteiriços em relação à questão de
gênero, utilizando do domínio da homossexualidade 35 termos considerados fronteiriços em
relação à questão de gênero. Os principais resultados esperados poderão relacionar -se aos
estudos terminológicos para compreensão de domínios específicos.

Projeto de Pesquisa: Estudos Bakhtinianos da linguagem aplicados na Ciência da
Informação

Descrição: O projeto tem como objetivo compreender os aspectos epistemológicos que
arquitetam o paradigma social da Ciência da Informação estabelecendo relações com a
filosofia da linguagem desenvolvida pelo Círculo de Bakhtin, discutindo-a como uma ciência
que tem a alteridade e o dialogismo como fundamento epistêmico, em que os pressupostos
teóricos dos Estudos Bakhtinianos possam colaborar para o alargamento das concepções e
ações de coleta, tratamento, organização, disseminação e uso da informação.

Projeto de Pesquisa: Quadros teóricos seminais na prática da pesquisa em Ciência da
informação no Brasil
Descrição: Estudo sobre os quadros teóricos seminais na pesquisa em Ciência da informação,
a partir da análise da prática dos pesquisadores brasileiros agraciados com bolsas de
produtividade em pesquisa do CNPq, com vigência a partir de 2017. Visa analisar e descrever

como se configuram as influências teóricas sobre a sua produção a partir das referências por
eles citadas. Identifica e analisa a produção dos pesquisadores publicada nas revistas
científicas indexadas na Plataforma Lattes e na Base Referencial de Artigos de Periódicos em
Ciência da Informação (Brapci), para identificar os seus quadros teóricos seminais no campo
da Ciência da Informação (CI) no Brasil. Procura destacar, a partir de um mapeamento dessa
produção e de seus fundamentos teóricos identificados em citações referenciadas, as
principais influências sobre esses pesquisadores PQ.

Projeto de Pesquisa: Fundamentos de Ciência da Informação: panorama dos modelos
científicos do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPE (PPGCI)
Descrição: Os Fundamentos de Ciência da Informação são por natureza uma área de pesquisa
ampla, que envolve desde os estudos sobre a história, e as práticas empíricas de gestão de
registros, anterior à formação profissional, aos antecedentes tradicionais, como a Biblioteconomia e Documentação, e por consequência o pensamento científico. A junção destes vieses
corroboram na construção da episteme da CI, e por consequência as correntes teóricas direcionam estudos e temáticas aos longo das últimas três décadas na CI. São comumente discutidas e questionadas as fortuitas definições do objeto de pesquisa a Informação, e sua conexão
com o documento, memória, comunicação e cultura, perfazendo a dinâmica do entendimento
específico de cada subárea, e sua posterior prática. Atrelado a estas discussões e às linhas de
eventos que institucionalizaram a área existem modelos de pensamento sobre o objeto de
pesquisa que direcionam e até condicionam as investigações no traçado da CI. O objetivo da
presente investigação é apresentar um panorama da informação científica e tecnológica que
se apresenta no PPGCI a partir dos fundamentos da CI. Para isto busca-se identificar os modelos de pensamentos sobre o entendimento de Informação que contribuem sobremaneira
para a construção das dissertações do programa entre os anos de 2010-2020; mapear os fundamentos de CI, as relações disciplinar; e a identificação das definições do objeto informação, assim com identificar a relação dela com a memória, cultura, comunicação e documentação, finalmente representar em mapas conceituais as intersecções e pontos de convergência
disciplinar observados neste contexto. A pesquisa se fundamenta no modelo de pós custodialismo com metodologia da pesquisa que segue os quatro polos de investigação propostos:
Epistemológico, teórico, técnico e morfológico. No pólo Técnico destacam-se o uso da técnica de análise de dados e de conteúdo. Como resultados buscam-se um panorama da construção da CI no PPGCI; as conexões disciplinar da CI; o mapeamento do uso das definições de
informação e a consequente criação de mapas de conceitos.

Nome do Projeto de Pesquisa: Memoria do fomento à ciência em Pernambuco
Descrição: As organizações de ensino, pesquisa e inovação responsáveis pela produção

científica e pelo desenvolvimento social regional constituem um sistema de notoriedade e de
relevância, porém seu rizoma, funcionalidade, profundidade e abrangência social ainda não
foram explicados de forma satisfatória. Todos os dados quantitativos e / ou qualitativos que
expressam em séries históricas a evolução da promoção da ciência e tecnologia em
Pernambuco, e os escassos dados obtidos ainda não permitem uma imersão de qualidade na
evolução de sua memória. Nesse sentido, este projeto visa contribuir para a ampliação do
conhecimento disponível sobre a promoção da ciência e tecnologia no Estado, destacando a
importância da memória institucional e científica pernambucana.
Projeto de Pesquisa: As homossexualidades nos acervos do Sistema de Bibliotecas da
Universidade Federal de Pernambuco: bibliografia cronológica e análise temática
Descrição: Pesquisa com os registros bibliográficos disponíveis nas unidades do Sistema que
contemplem os estudos de gênero no âmbito das homossexualidades. A compreensão inicial
para o fenômeno das homossexualidades segue a proposição de Trevisan (2000), desde as
demarcações conceituais, suas manifestações, distinções e aproximações, até os aspectos
sociais, políticos, econômicos e culturais, sob a ótica dos estudos bibliográficos e
documentais.

LINHA DE PESQUISA 2 - COMUNICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DA MEMÓRIA
Projeto de Pesquisa: Os Grupos de Pesquisa em Ciência da Informação no Brasil:
Mapeamento a Partir do Diretório do Grupo de Pesquisa do CNPQ nos Anos 2007 - 2016.

Descrição: Pretende-se caracterizar a área Ciência da Informação, quanto aos Grupos de
Pesquisa, definindo perfis, identificando, selecionando e apontando procedimentos,
metodologias e áreas de pesquisa com maior potencial para geração de novos conhecimentos
os quais fornecerão dados primários à entidades / agências especializadas na produção,
análise e formulação de indicadores métricos e dispositivos de visualização de informação em
CT&I.

Projeto de Pesquisa: Informação, Política e Poder na Área de Segurança Pública
Descrição: A investigação analisa a disponibilização de dados e informações disponíveis na
internet da política de segurança pública do estado de Pernambuco Pacto pela Vida (PPV) a
fim verificar se atendem aos critérios de abertura e reuso. A gestão de dados e inf ormações
realizada pelos órgãos estaduais subsidia o processo de monitoramento e avaliação por meio

dos indicadores de desempenho e resultados e a tomada de decisão do nível estratégico do
governo, o que permite ajustes periódicos nessa política a fim de cumprir a meta anual de
redução de 12% de crimes violentos letais. Nos últimos anos, instituições de pesquisa, sociais
e de imprensa veem requerendo acesso aos dados do PPV com a finalidade de verificar o
avanço da política e também propor novas ações, direito garantido pela Constituição Federal.
Metodologicamente a pesquisa utiliza a avaliação de dados governamentais abertos para identificar os conjuntos de dados que atendem aos critérios de abertura e reuso. Os primeiros resultados apontam a necessidade da elaboração do Plano de Dados Abertos do PPV, mas espera-se com o avanço do estudo contribuir com a proposição metodologias, estratégias e tecnologias que promovam a abertura dos dados, considerando toda a complexidade envolvida,
nesse processo tão premente para atender as necessidades informacionais de gestores públicos
para efetiva prestação de serviços e a promoção da accountability e do exercício da cidadania
e democracia.

Projeto de Pesquisa: Estudo da produção científica de pesquisadores brasileiros das áreas da
Humanidade a partir das análises bibliométricas de artigos, livros e projetos (2016 a 2017).

Descrição: Busca desenvolver metodologias de análise da produção científica da área das
humanidades no Brasil, para tal será constituída uma base de dados da produção científica da
área das humanidades no Brasil (2006 a 2017). Em seguida serão identificadas as ferramentas
bibliométricas mais apropriados para lidar com a produção técnica e bibliográfica das
Humanidades. Em seguida serão produzidos indicadores tanto do conjunto como para cada
área das humanidades a partir de dados extraídos da Plataforma Lattes. Por fim serão
propostas metodologias que vislumbrem as particularidades da produção científica das
humanidades.

Projeto de Pesquisa: INOVAÇÃO INCLUSIVA: projetando recursos de informação no
comércio informal de tapioca
Descrição: De um modo geral, os pesquisadores se referem à inovação inclusiva direcionada
às pessoas com potencial para inovação, mas que não têm acesso aos benefícios econômico,
do bem-estar social e não têm acesso ao mercado formal de trabalho. Assim, esta pesquisa
aprimora as capacidades de inovação inclusiva nas pessoas que atuam no comércio
informacional de produção e venda da tapioca por meio do acesso e uso dos recursos de
informação, observando os princípios de inclusão. Especificamente, identifica os recursos
informacionais adotados pelas pessoas que atuam no comércio informal de produção e venda
de tapioca, alimento típico da culinária regional e local da Região Nordeste. Este estudo é
potencialmente significativo, pois aponta para a necessidade potencializar a prática de busca,

fornecimento, disseminação e uso de informações no ambiente de trabalho informal de
produção e venda de tapiocas e, onde cabível, propor melhorias relativas à qualidade e à
abrangência informacional para criação e o desenvolvimento de soluções tecnológicas e
inovadoras inclusivas.

Projeto de Pesquisa:

Desinformação e misinformation: desafios para a gestão da

informação
Descrição: Mais e melhores informações costumam ser vistas como condição para melhores
práticas de gestão e decisões, entre outros motivos. No entanto, embora simples, essas
premissas são problemáticas. Uma das razões para isso é que embora a Internet possua
diversos mecanismos de comunicação, muitos deles compartilham informações falsas,
imprecisas, manipuladas e enganosas (SOE, 2017). Esta pesquisa aborda os f enômenos de
desinformação, misinformation e a circulação de notícias falsas, além da pós -verdade, que
reinam nas redes digitais e nos sistemas de informação contemporâneos. Salienta a
competência crítica em informação como recurso para resistir à desinformação, à pós-verdade
e aos boatos, na perspectiva de promover um cidadão capaz de selecionar criticamente as
informações que são importantes para ele e para os outros. O objetivo é investigar o impacto
da desinformação na sociedade e nas organizações e no que concerne às contribuições da
competência crítica midiática e informacional para combater informações falsas e ajudar os
usuários a navegar no ambiente da mídia digital.
Projeto de Pesquisa: Institucionalização do observatório OtletCI – memórias técnicocientíficas em (re)construção.

Descrição: Há cerca de 10 anos, docentes credenciados junto ao Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Informação (PPGCI) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vêm
empregando esforços de pesquisa e de infraestrutura para instituir um observatório de ciência,
tecnologia e inovação, sistema moderno e atualizado de informação de alto desempenho. Sua
função é apoiar processos de formulação de políticas, de definição de estratégias e de
funcionamento de atividades de produção de conhecimento em ciência e tecnologia, ou seja,
de Pesquisa e Desenvolvimento de forma articulada, no âmbito das instituições federais de
ensino superior (IFES), e, ao mesmo tempo, constituir espaços destinados à formação de
profissionais com competência para prospecção, mediação e provimento de infraestrutura
para subsidiar esses processos. Tendo em vista os resultados exitosos desse empreendimento,
a presente proposta de projeto tem por objetivo geral construir uma narrativa retrospectiva, no
formato de um Guia Instrucional, do conjunto das atividades de pesquisa exigidas para
concepção operacional e a posta em marcha de um observatório construtor de séries

temporais (de primeira ordem), e com competência adicional para realizar estudos
prospectivos. Por se tratar de estrutura científica emergente, o processo de reconstrução de
trajetória de atividade de pesquisa exige buscar alternativa teórica metodológica consolidada
e consagrada. Para tanto, os trabalhos de Whitley (1974) constituem referências teóricas úteis
e chanceladas pela comunidade científica para abordar a institucionalização de uma atividade
científica. Do ponto vista metodológico, este estudo se situa entre a prática rotineira do
pesquisador e a pesquisa acadêmica, quanto aos fins e aos meios, constitui uma pesquisa
descritiva, diagnóstica e documental. Entre os resultados esperados, destaca-se a produção de
uma obra de referência, no formato de um Guia Instrucional, do acervo documentário relativo
à concepção operacional e a posta em marcha do observatório OtletCI.
.
Projeto de Pesquisa: Indexação automática baseada na extração de sintagmas nominais de
publicações científicas na área de Ciência da Informação
Descrição: Propõe método de indexação automática baseado na extração de sintagmas
nominais e atribuição de termos de vocabulário controlado para a representação eficaz dos
assuntos tratados nas publicações científicas digitais da área de Ciência da Informação
escritas em português do Brasil.

Projeto de Pesquisa: Modelos, Padrões e Tecnologias para Curadoria Digital: Aspectos
Teóricos e Práticos
Descrição: Esta pesquisa tem como objetivo geral desenvolver estudos teóricos e práticos
sobre modelos, padrões e tecnologias para curadoria digital, de forma a garantir acesso a
longo prazo, uso e reuso de objetos digitais. O que também acaba por envolver questões
gerenciais, políticas, éticas, organizacionais e legais relacionadas à curadoria digital e sua
prática. Essa pesquisa se faz relevante devido ao crescimento exponencial da quantidade de
dados, documentos e informações em meio digital que estão sujeitos à obsolescência
tecnológica, à fragilidade das mídias digitais e à falta de acessibilidade e/ou possibilidade de
uso e reuso a longo prazo. Ao mesmo tempo que área de Ciência da Informação ainda carece
de modelos mais concretos para aplicação da Curadoria Digital na prática, assim como de
recursos humanos qualificados para trabalhar com os processos nela envolvidos, de forma a
garantir objetos digitais autênticos, íntegros, confiáveis, compreensíveis e facilmente
acessíveis, agora e no futuro. Espera-se como contribuição científica avançar nos estudos
teóricos sobre curadoria digital e propor o detalhamento de processos e atividades para
implementação da curadoria digital. Como contribuição social promover o desenvolvimento
de projetos práticos de curadoria digital em instituições, empresas e organizações, de forma a
contribuir com o acesso, uso e reuso a longo prazo de dados, documentos e acervos relevantes

para a sociedade, além de promover a capacitação de recursos humanos para atuar em
curadoria. Como contribuição tecnológica, espera-se indicar padrões e ferramentas que
possam contribuir com a prática da curadoria digital e/ou especificar requisitos para o
desenvolvimento/adoção deles.

APENDICE VI
CURRICULUM VITAE
CANDIDATOS AO MESTRADO

Preencher as tabelas de acordo com o componente curricular correspondente. Quando não existir
componente, preencher linha após o título da tabela com a indicação Não aplicável. Se houver mais de um
componente curricular para qualquer seção, adicionar nova linha à tabela correspondente.
Todos os documentos comprobatórios devem ser incluídos em um único documento. Ainda, deve ser
atribuído a cada comprovante um identificador numérico único, seguindo uma lógica de enumeração
crescente a partir do 1. Assim, o primeiro comprovante no documento único deverá ser explicitamente
identificado com o numeral 1, o segundo com o número 2, e assim por diante. Esse identificador será
utilizado para sua localização e averiguação. No preenchimento do currículo abaixo, para cada componente
curricular listado, deverá ser indicado o identificador correspondente, ou o conjunto de identificadores
pertinentes para aquele componente curricular. Ressaltamos que o campo Pontuação é de preenchimento
exclusivo da comissão avaliadora, não devendo conter informações inseridas por qualquer candidato à
seleção.

Titulação (peso 1)
Especialização na área do Programa (mínimo 360 h)
Nome da especialização

Pontuação
Número de
identificação do
documento

Especialização em outras áreas
Nome da especialização

Pontuação
Número de
identificação do
documento

Disciplinas em cursos de pós-graduação em Ciência da Informação
Nome da disciplina

Curso de pós-graduação

-

Número de
identificação do
documento

Experiência profissional dos últimos 5 anos (peso 1)

-

Pontuação
-

Monitoria
Nome da disciplina

Curso de correspondente (instituição
correspondente)

Pontuação
Número de
identificação do
documento

Professor de ensino fundamental
Nome da disciplina

Instituição correspondente (número de
semestres)

Pontuação
Número de
identificação do
documento

Professor de ensino médio
Nome da disciplina

Instituição correspondente (número de
semestres)

Número de
identificação do
documento

Curso de correspondente (instituição
Número de
correspondente) (número de semestres) identificação do
documento

Instituição correspondente (se houver)

(início) dd/mm/aaaa
(fim) dd/mm/aaaa

-

Pontuação
Número de
identificação do
documento

Atuação profissional em organizações públicas ou privadas
Cargo (Instituição)

-

Pontuação

Instrutor de cursos (de no mínimo de 20 h)
Nome do curso

-

Pontuação

Professor de terceiro grau
Nome da disciplina

-

Número de
identificação do
documento

-

Pontuação
-

Atividade de Pesquisa (Peso 1)
Estágio voluntário (mínimo 120 horas)
Cargo (Instituição)

(início) dd/mm/aaaa
(fim) dd/mm/aaaa

Pontuação
Número de
identificação do
documento

-

Bolsa de Iniciação Científica ou similar
Projeto (Curso / Instituição)

(início) dd/mm/aaaa
(fim) dd/mm/aaaa

Pontuação
Número de
identificação do
documento

Bolsa de aperfeiçoamento ou similar
Nome (Instituição)

(início) dd/mm/aaaa
(fim) dd/mm/aaaa

Pontuação
Número de
identificação do
documento

Outras atividades relevantes (ex.: orientação de estágios e monografias)
Atividade

-

Número de
identificação do
documento

-

Pontuação
-

Participação em projeto de pesquisa aprovado por instâncias pertinentes

Pontuação

(início) dd/mm/aaaa

-

Projeto de pesquisa (instância
relevante)

(fim) dd/mm/aaaa

Número de
identificação do
documento

Produção Bibliográfica dos últimos 5 anos (peso 4)
Apresentação de trabalhos/resumos em congressos locais/regionais
Evento: nome do evento.
Local: nome do local (ou online).

Número de
identificação do
documento

Pontuação
-

Título: título do trabalho.
Autores: nomes dos autores.
Data de apresentação: data da apresentação.

Apresentação de trabalhos/resumos em congressos nacionais
Evento: nome do evento.
Local: nome do local (ou online).
Título: título do trabalho.
Autores: nomes dos autores.
Data de apresentação: data da apresentação.

Número de
identificação do
documento

Pontuação
-

Apresentação de trabalhos/resumos em congressos internacionais
Evento: nome do evento.
Local: nome do local (ou online).

Número de
identificação do
documento

Pontuação
-

Título: título do trabalho.
Autores: nomes dos autores.
Data de apresentação: data da apresentação.

Publicação de trabalhos completos em anais de congresso nacional
Referência no formato ABNT.

Número de
identificação do
documento

Publicação de trabalhos completos em anais de congresso internacional
Referência no formato ABNT.

Número de
identificação do
documento

Publicação de resumos em anais de congresso nacional
Referência no formato ABNT.

Número de
identificação do
documento

Publicação de resumos em anais de congresso internacional
Referência no formato ABNT.

Número de
identificação do
documento

Publicação em revista nacional/internacional com Qualis A1 ou A2
Referência no formato ABNT.

Número de
identificação do
documento

Pontuação
-

Pontuação
-

Pontuação
-

Pontuação
-

Pontuação
-

Publicação em revista nacional/internacional com Qualis B1 ou B2
Referência no formato ABNT.

Número de
identificação do
documento

Publicação em revista nacional/internacional com Qualis B3 ou inferiores
Referência no formato ABNT.

Número de
identificação do
documento

Publicação em revista nacional/internacional sem Qualis Capes
Referência no formato ABNT.

Número de
identificação do
documento

Publicação de livro (como autor)
Referência no formato ABNT.

Publicação de livro (como organizador)

Publicação de capítulos de livros

Atividades de Extensão (Peso 2)

-

Pontuação
-

-

-

Pontuação
Número de
identificação do
documento

Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos, láurea acadêmica, etc.)
Referência no formato ABNT.

Pontuação

Pontuação
Número de
identificação do
documento

Referência no formato ABNT.

-

Pontuação
Número de
identificação do
documento

Referência no formato ABNT.

Pontuação

Número de
identificação do
documento

-

Pontuação
-

Participação em eventos acadêmicos como ouvinte
Evento: nome do evento.
Local: nome do local (ou online).

Pontuação
Número de
identificação do
documento

-

Data do evento: (início) dd/mm/aaaa – (fim) dd/mm/aaaa.

Participação em cursos de curta duração (min. 12 h)
Curso: nome do curso.
Data do curso: (início) dd/mm/aaaa – (fim) dd/mm/aaaa.

Pontuação
Número de
identificação do
documento

Participação em cursos de média duração (min. 40 h)
Curso: nome do curso.
Data do curso: (início) dd/mm/aaaa – (fim) dd/mm/aaaa.

Pontuação
Número de
identificação do
documento

Palestrante em eventos científicos e de extensão
Evento: nome do evento.
Local: nome do local (ou online).

-

-

Pontuação
Número de
identificação do
documento

-

Data do evento: (início) dd/mm/aaaa – (fim) dd/mm/aaaa.

Participação em Bancas Examinadoras de conclusão de curso
Curso: nome do curso.
Instituição: nome da instituição.

Número de
identificação do
documento

Pontuação
-

Trabalho de conclusão: título do trabalho.
Data da banca: dd/mm/aaaa.

Comissão organizadora de eventos científicos/extensão (Feiras de Ciências, congressos)
Nome do evento ou extensão.
Instituição: nome da instituição, se houver.

Número de
identificação do
documento

Participação em projeto registrado de extensão como aluno
Projeto: nome do projeto.

Número de

Pontuação
-

Pontuação
-

Participação em projeto registrado de extensão como aluno
Instituição: nome da instituição.

identificação do
documento

Pontuação

APENDICE VII
CURRICULUM VITAE
CANDIDATOS AO DOUTORADO

Preencher as tabelas de acordo com o componente curricular correspondente. Quando não existir
componente, preencher linha após o título da tabela com a indicação Não aplicável. Se houver mais
de um componente curricular para qualquer seção, adicionar nova linha à tabela correspondente.
Todos os documentos comprobatórios devem ser incluídos em um único documento. Ainda, deve ser
atribuído a cada comprovante um identificador numérico único, seguindo uma lógica de enumeração
crescente a partir do 1. Assim, o primeiro comprovante no documento único deverá ser explicitamente
identificado com o numeral 1, o segundo com o número 2, e assim por diante. Esse identificador será
utilizado para sua localização e averiguação. No preenchimento do currículo abaixo, para cada componente
curricular listado, deverá ser indicado o identificador correspondente, ou o conjunto de identificadores
pertinentes para aquele componente curricular. Ressaltamos que o campo Pontuação é de preenchimento
exclusivo da comissão avaliadora, não devendo conter informações ins eridas por qualquer candidato à
seleção.

Produção Bibliográfica (peso 2)
Publicação de trabalhos completos em anais de evento científico internacional
Referência no formato ABNT.

Número de identificação
do documento

Publicação de trabalhos completos em anais de evento científico nacional
Referência no formato ABNT.

Número de identificação
do documento

Publicação de trabalhos completos em anais de evento científico regional ou local
Referência no formato ABNT.

Número de identificação
do documento

Publicação de resumos em anais de congresso nacional ou internacional
Referência no formato ABNT.

Número de identificação
do documento

Pontuação
-

Pontuação
-

Pontuação
-

Pontuação
-

Publicação em revista nacional/internacional com Qualis A1 – A4
Referência no formato ABNT.

Número de identificação
do documento

Publicação em revista nacional/internacional com Qualis B1 ou B2
Referência no formato ABNT.

Número de identificação
do documento

Publicação em revista nacional/internacional com Qualis B3 ou inferiores
Referência no formato ABNT.

Número de identificação
do documento

Publicação de livro (como autor)
Referência no formato ABNT.

Publicação de livro (como organizador)
Número de identificação
do documento

-

Pontuação
-

-

-

Pontuação
Número de identificação
do documento

Outras atividades pertinentes (ex.: prêmios científicos, láurea acadêmica, etc.)
Referência no formato ABNT.

Pontuação

Pontuação

Publicação de capítulos de livros
Referência no formato ABNT.

-

Pontuação
Número de identificação
do documento

Referência no formato ABNT.

Pontuação

Número de identificação
do documento

-

Pontuação
-

APÊNDICE VIII
COMPROVANTES VÁLIDOS DE PROFICIÊNCIA DE IDIOMAS
MESTRADO E DOUTORADO

Tabela de Equivalência de Exames Internacionais com Proposição de Notas para Processos
Classificatórios (certificados emitidos há pelo menos dois anos)

Língua Inglesa

Testes TOEFL

Score do TOEFL
ITP

Score TOEFL
iBT

Score do Quadro Comum
Europeu

0-299

n/a

<A1

300-336
337-459

460-542

543-626

627-677

n/a

42-71

72-95

95 ou mais

A2

B1

B2

C1

Nota para a Pós-Graduação

0-299

Sem Nota

300-336

5

337-399

6

400-459

7

460-489

7,5

490-542

8

543-599

8,5

600-626

9

627-649

9,5

650-677

10

Cambridge (FCE, CAE, CPE, Business)

Nota para a Pós-Graduação

Score do Quadro Comum
Europeu
B1

B2

C1

Qualquer certificado Cambridge com nota “Pass”

7

Preliminary (Nota Merit)

8

Preliminary (Nota Distinction); Business Preliminary
(Nota Distinction)

8,5

FCE (Nota A); Business Vantage (Nota C)

9

FCE (Nota B); CAE (Nota B ou C); Business Vantage
(Nota B)

9,5

FCE (Nota A); CAE (Nota A); CPE (qualquer nota);
Business Higher (qualquer nota).

10

Exame IELTS

NOTA IELTS

Nota para Pós-Graduação

0-4

Sem nota

4.5

5.0

5.0

6.0

5.5

7.0

6.0

7.5

6.5

8.0

7.0

8.5

7.5

9.0

8.0

9.5

8.5

10.0

9.0

10.0

APENAS PARA DOUTORADO
Língua Espanhola

DELE

NOTA DELE

Nota para Pós-Graduação

DELE A1

6.0

DELE A2

7.0

DELE B1

8.0

DELE B2

9.0

DELE C1

9.5

DELE C2

10.0

NOTA DELE

Nota para Pós-Graduação

DELE A1

6.0

DELE A2

7.0

DELE B1

8.0

DELE B2

9.0

NOTA DALF

Nota para Pós-Graduação

C1 ou C2

10,0

Língua Francesa
DELF

DALF

TCF

NOTA TCF

Nota para Pós-Graduação

Abaixo de 100

Sem nota

100 a 199

6.0

200 a 299

7.0

300 a 399

8.0

400 a 499

9.0

Acima de 500

10.0

APENDICE IX
RECURSOS
Nome do Candidato:
Número de Inscrição:
Número da Carteira de Identidade:
Recurso destinado à etapa [identificar etapa do Processo Seletivo]
Redação do recurso [O texto do recurso deve conter uma justificativa para a solicitação, redigida de
forma clara e objetiva, em até 3.000 caracteres (com espaço), com nome legível, assinatura, número
da carteira de identidade e data. Não serão examinados recursos que não atendam a essas
exigências]

ASSINATURA, LOCAL, DATA

