Edital 01/2010
Abertura do Processo Seletivo 2011
Programa de Mestrado em Ciência, Gestão e Tecnologia da
Informação
Universidade Federal do Paraná
O Programa de Pós-Graduação em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação
da UFPR, torna público a abertura do Processo Seletivo 2011 para
preenchimento das vagas da turma de Mestrado em Ciência, Gestão e
Tecnologia da Informação.
1. NÚMERO DE VAGAS
Serão disponibilizadas até 30 (trinta) vagas para o ano de 2011.
1.1 Bolsas
A seleção dos candidatos não implica no pagamento de bolsas, cuja distribuição
tem critérios específicos e segue disponibilidade externa ao Programa.
Tampouco a solicitação de bolsa no processo de inscrição garantirá seu
recebimento. Como informação apenas, em 2009 oferecemos 4 bolsas CAPESPROF e 7 bolsas CAPES-REUNI (valor R$ 1.200,00/ mês).
2. INSCRIÇÕES
2.1 Período
Das 08h00 do dia 20/09/2010 às 17h00 do dia 29/10/2010, horário de
Brasília, somente pela internet no site: www.ppcgi.ufpr.br.
2.2 Entrega da documentação:
Data: de 27/09/2010 a 03/11/2010
Horário: das 08:30 às 11:30 e das 14:00 às 17h30 (horário local)
Local:
UFPR – Universidade Federal do Paraná
Setor de Ciências Sociais Aplicadas
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Gestão
Tecnologia da
Informação, 1º. Andar, sala 121.
Av. Prefeito Lothário Meissner, 632
Campus III – Jardim Botânico
CEP 80210-170 – Curitiba/Paraná
Informações: (41) 3360-4191

e

2.3 Envio da documentação pelos Correios:
Até a data de 03/11/2010, deverão ser entregues os documentos que
seguem. Serão aceitas inscrições cujos documentos comprobatórios forem
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enviados pelo
03/11/2010.

correio,

via

SEDEX,

com

data

de

postagem

até

o

dia

2.4 Documentação para inscrição
1)

Cópia impressa da ficha e protocolo de inscrição realizada no site do
curso: www.ppcgi.ufpr.br

2) Cópia da carteira de identidade, CPF, título de eleitor e comprovante de
votação, para brasileiros. Para estrangeiros, cópia do passaporte com
autorização para permanência no País;
3) Cópia do diploma ou certificado de conclusão e histórico escolar de curso
superior reconhecido pelo MEC;
Obs: Não serão aceitos documentos cujo reconhecimento pelo MEC não
esteja comprovado – sob pena de desclassificação do candidato. Caso o
reconhecimento esteja ilegível ou não conste deverá ser fornecida também
cópia da Portaria de Reconhecimento publicada no D.O.U..
4) 1(uma) foto 3X4;
Curriculum Vitae com cópia dos comprovantes de todos os itens listados
(Modelo Lattes );
6) Pré-projeto de pesquisa vinculado a uma das linhas de pesquisa e de
acordo com as normas da ABNT;

5)

7) Comprovante (original) de depósito da taxa de inscrição;
8) Excepcionalmente, para candidadtos que encontrem-se em fase de
conclusão de estudos superiores e não possuam outra graduação, será
aceito como documento de inscrição declaração de matrícula ou de
provável formando, ficando o candidato desde já ciente de que a não
entrega de documentação comprobatória de término do curso implicará
em imediato desligamento do Programa, sem direito a qualquer
certificado de participação.
Observações:
(1)
Se a opção for o envio dos documentos por Sedex, as cópias
correspondentes aos itens 2 e 3 acima, deverão estar autenticadas. Se a opção
for a entrega pessoal, as cópias dos documentos serão autenticadas no ato da
entrega, mediante a apresentação dos originais.
(2)
Somente o depósito do valor não assegura a efetivação da inscrição.

2.5 Taxa de inscrição
O valor da taxa de inscrição para esse Processo Seletivo é de R$ 50,00
(cinquenta reais). O pagamento deverá ser efetuado por GRU Simples,
conforme orientações do sítio
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
Dados para preenchimento:
(1ª página)

Unidade gestora = 153079
Gestão = 15232
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Código de recolhimento = 28922-1
(SFIN Serviços educacionais)
(2ª página)

Número de referência = 151583
Valor principal / total = R$ 50,00
Demais dados = dados do candidato
Não serão aceitos GRUs rasurados ou com informações de identificação
diferentes das colocadas acima. Preencha corretamente número do cpf e nome.

2.6 Data e divulgação da homologação das inscrições:
Até as 18:00 do dia 11/11/2010 por meio do site: www.ppcgi.ufpr.br e no
edital publicado na secretaria do curso. Somente será homologada a inscrição
que estiver com a documentação completa.
2.7 Documentos dos candidatos não selecionados:
Após a divulgação dos resultados, os candidatos que não forem selecionados
terão 30 (trinta) dias para retirar na Secretaria do Programa do Mestrado os
seus documentos. Decorrido esse prazo, serão inutilizados.
3. FASE PRESENCIAL
Para admissão ao Programa de Mestrado em Ciência, Gestão e Tecnologia da
Informação é necessário ser aprovado na prova escrita (eliminatória) e na
entrevista com o corpo docente (classificatória). Este processo será realizado
na cidade de Curitiba, no Campus III da Universidade Federal do Paraná,
Jardim Botânico, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Av. Prefeito Lothário
Meissner n°632, em sala a ser designada em edital e pela Internet .

1) Prova escrita, cuja nota mínima estabelecida para aprovação é de 70
(setenta) pontos. A prova será realizada no dia 16/11/2010, das 14h00
às 17h00 , nas dependências do Setor de Ciências Sociais Aplicadas,
Campus Jardim Botânico (a sala será divulgada na data ou no dia
anterior). A divulgação do resultado da primeira fase do Processo
Seletivo estará disponível no site: www.ppcgi.ufpr.br e no edital
publicado na secretaria do curso até dia 20/12/2010;

2) Entrevista dos candidatos aprovados na prova escrita com professores
cuja linha de pesquisa seja compatível com o pré-projeto apresentado
pelo candidato, ou com professores que tenham interesse em orientar o
candidato. As entrevistas acontecerão nas dependências do Setor de
Ciências Sociais Aplicadas, Campus Jardim Botânico na segunda
quinzena de fevereiro de 2011, em sala e horário divulgados em edital
com pelo menos dois dias de antecedência. Na entrevista os candidatos
serão questionados quanto a seu projeto de pesquisa, rumos
profissionais e acadêmico, currículo e produção científica, dedicação
pretendida, formação e aspirações.
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4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
A divulgação do resultado final será realizada até 28 de fevereiro de 2011 na
página www.ppcgi.ufpr.br e no Edital na Secretaria do Programa.
5. MATRÍCULA
As matrículas serão efetivadas no período de 28 de fevereiro a 04 de março
de 2011, das 08:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:30, na secretaria do curso. O
candidato que, aprovado no processo seletivo, não se matricular no prazo
previsto, será considerado desistente.
6. INÍCIO E LOCAL DAS AULAS
Início previsto para 07 de março de 2011, Prédio do Setor de Ciências
Sociais Aplicadas, 1 o andar (data sujeita a ajustes, salas a serem divulgadas na
matrícula).
7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
7.1 Programa
Informação

de

Mestrado

em

Ciência,

Gestão

e

Tecnologia

da

7.1.1 Área de Concentração
O Programa de Pós-Graduação Multidisciplinar concentra seus esforços em
“Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação” respondendo ao contexto
contemporâneo que exige, de indivíduos e organizações, competências voltadas
para o trabalho com informação e conhecimento. Como arcabouço para a
construção desse domínio, cujos objetos de estudo constituem-se em fontes
para as reflexões e investigações nas linhas de pesquisa deste programa,
impõe-se a construção de sinergias entre a gestão da informação e do
conhecimento como elementos essenciais nos processos de gestão
organizacional. A Área de Concentração (Gestão da Informação e do
Conhecimento) congrega pesquisas que aplicam os princípios gerenciais e
tecnológicos ligados à coleta, tratamento, análise, disseminação e uso da
informação e do conhecimento em diferentes organizações como fator
estratégico determinante na concepção e aperfeiçoamento de processos,
produtos e serviços.
7.1.2 Linhas de Pesquisa
Informação, Conhecimento e Estratégia - ICE
O foco desta linha de pesquisa é dirigido a reflexões acerca das conceituações
e propostas epistemológicas da ciência da informação e da construção do
conhecimento em contextos diversificados. Procura abordar de forma
multidisciplinar os estudos sobre o papel da informação e do conhecimento
como elementos de aprendizagem, crítica, definição e posicionamento
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estratégico. Neste particular, as disciplinas e investigações visam o tratamento
de insumos informacionais e do conhecimento destinados à tomada de decisões
em sistemas de inteligência organizacional (econômica, estratégica e
competitiva).
Informação, Tecnologia e Gestão - ITG
O propósito desta linha de pesquisa é fornecer uma abordagem
multidisciplinar,
enfocando
a
tecnologia
da
informação
como
fator
determinante da efetividade gerencial. As disciplinas e investigações são
dirigidas para o desenvolvimento de métodos, técnicas e ferramentas
referentes ao potencial tecnológico direcionado à transformação de dados e da
informação em insumos para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos
processos de Informação, Tecnologia e Gestão.
7.2 Bibliografia sugerida para estudos:
(PROVA ÚNICA PARA AS DUAS LINHAS DE PESQUISA)
1. CHOO, C. W. A organização do conhecimento. 2. ed. São Paulo: SENAC, 2003.
Cap. 1, p.27-61.
2. LOJKINE, J. A revolução informacional. 3. ed. São Paulo:Cortez, 2002. Cap. 3
e 4, p. 85-147.
3. BROWN, J. S.; DUGUID, P. La vida social de la información. Buenos Aires:
Pearson Education, 2001. Cap. 2, p. 29-51
4. BEST, D. P. The fourth resource: information and its management. Hampshire:
ASLIB/Gower, 1998. Cap. 2, p. 18-40
5. TURBAN, E. et. al. Tecnologia da informação para gestão: transformando os
negócios na economia digital. Porto Alegre: Bookman, 2010. Cap. 17, p. 681-714.

Obs.: A localização e obtenção dos documentos referenciados é de inteira
responsabilidade do candidato.
7.3 A qualquer tempo, e a critério do Colegiado do Programa de Mestrado, se
constatada a apresentação de documentos/ assinaturas inidôneos ou plágios
será considerada cancelada a inscrição, matrícula, ou diplomação do aluno, não
importando a fase em que ocorra a descoberta, sem prejuízo das ações
judiciais cabíveis.
Curitiba, 14 de setembro de 2010.

Prof. Dr. José Simão de Paula Pinto
Coordenador
Programa de Pós-Graduação em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação
Universidade Federal do Paraná
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