Edital 004/2008
Abertura do Processo Seletivo
Programa de Mestrado em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação
Universidade Federal do Paraná
O Programa de Mestrado em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação da UFPR ,
torna público a abertura do Processo Seletivo da segunda turma de Mestrado em
Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação.
1. NÚMERO DE VAGAS
Serão disponibilizadas 20 (vinte) vagas para o ano de 2009, com início do curso em
março.
2. INSCRIÇÕES
2.1 Período
Das 14h00 do dia 01/09/2008 às 18h00 do dia 03/10/2008, horário de Brasília, somente
pela internet no site: www.ppcgi.ufpr.br.
2.2 Entrega da documentação
Data: De 06/10/2008 a 08/10/2008
Horário: das 13h30 às 17h30 (horário de Brasília)
Local:
UFPR – Universidade Federal do Paraná
Setor de Ciências Sociais Aplicadas
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Gestão e Tecnologia
Informação, 1º. Andar, sala 121.
Av. Prefeito Lothário Meissner, 632
Campus III – Jardim Botânico
CEP 80210-170 – Curitiba/Paraná

da

2.3 Envio da documentação pelos Correios:
Serão aceitas inscrições cujos documentos comprobatórios forem enviados pelo correio,
via SEDEX, com data de postagem até o dia 08/10/08.
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 e CPF 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;
4) 1(uma) foto 3X4;
5) Curriculum Vitae com cópia dos comprovantes de todos os itens listados (Modelo
Lattes);
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6) Pré-projeto de pesquisa vinculado a uma das linhas de pesquisa e de acordo com
as normas da ABNT;
7) Carta de apresentação de dois professores, preferencialmente doutores.
8) Comprovante de depósito da taxa de inscrição;
Observações:
(1)
Se a opção for o envio dos documentos por Sedex, as cópias correspondentes aos
itens 2, 3 e 7 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 2008 é de R$ 50,00 (cinqüenta
reais) e deverá ser efetuado através de depósito no banco Itaú, Agência 4012, conta
corrente 21665-3.
2.6 Data e divulgação da homologação das inscrições:
Dia 13/10/2008 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 também ser aprovado na prova de conhecimentos específicos
(eliminatória) e nas entrevistas com o corpo docente (classificatória). Este processo será
realizado na cidade de Curitiba, no Campus III, Jardim Botânico, Setor de Ciências
Sociais Aplicadas, em sala a ser designada em edital e pela Internet, quando da
homologação das inscrições.
1) Prova de conhecimentos específicos, segundo a linha de Pesquisa escolhida pelo
candidato. A nota mínima estabelecida para aprovação é de 70 (setenta) pontos. A
prova será realizada no dia 20/10/2008, das 14h00 às 17h00 nas dependências do
Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Campus Jardim Botânico. 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 no dia 03/11/2008;
2) Entrevista dos candidatos aprovados na prova de conhecimentos específicos 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 no período de 10 a 14/11/2008.

4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
A divulgação do resultado final será realizada em 21 de novembro de 2008 na página
www.ppcgi.ufpr.br e no Edital na Secretaria do Programa.
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5. MATRÍCULA
As matrículas serão efetivadas no período de 24 a 28 de novembro de 2008, das 13h00
às 17h00, 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
Previsto para março de 2009, Prédio do Setor de Ciências Sociais Aplicadas, 1 o andar.

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
7.1 Programa de Mestrado em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação
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 co ntemporâneo 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 congrega pesquisas que aplicam os princípios gerenc iais 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 para reflexões acerca das conceitu ações e
propostas epistemológicas da ciência da informação e da construção do conhecimento
em contextos diversificados. Procura abordar de forma multidi sciplinar os estudos sobre
o papel da informação e do conhecimento como elementos de aprendizagem, crítica,
definição e posicionamento 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 informação e a tecnologia como fatores determinantes da efetiv idade
gerencial. As disciplinas e investigações são d irigidas para o desenvolvimento de
métodos, técnicas e ferramentas referentes ao potencial tecnológico direcionado à
transformação da informação em insumos para o desenvolvime nto e aperfeiçoamento dos
processos de Informação, Tecnologia e Gestão.
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7.2 Bibliografia Sugerida:
LINHA - INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO E ESTRATÉGIA
CHOO, W. C. Organização do conhecimento: como as organizações usam a informação para
criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. São Paulo: Senac, 2003
CASTELLS, M. A era da informação: economia, sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra,
1999 vol. 1.
LE COADIC, Yves–François. A ciência da informação. Brasília: Briquet de Lemos/Livros,
1996.
MCGEE, J.; PRUSAK, L. Gerenciamento estratégico da informação. 12. ed. Rio de Janeiro,
1994.
ZINS, Chaim. Knowledge map of information science. Journal of the American
Society for Information Science and Technology, v. 58, n. 4, p.526-535. Feb. 2007.

LINHA - INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA E GESTÃO
AGRASSO NETO, Manoel; ABREU, Aline França de. Tecnologia da informação:
manual de sobrevivência da nova empresa. São Paulo: Arte e ciência, 2000.
BYTHEWAY, Andy (organizador). Information management body of knowledge. IMBOK.
Cape Town, South Africa: Departament of information systems, University of the Western Cape,
UWC: 2004. Disponível: http://www.imbok.org/docs/IMBOK04b.pdf
EDWARDS, Elwyn. Introdução à teoria da informação. São Paulo: Cultrix, 1971.
TURBAN, E. et al. Tecnologia da informação para gestão: transformando os negócios na
economia digital. Porto Alegre: Bookman, 2004.
Observação: 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 ca bíveis.

Curitiba, 05 de agosto de 2008.

Profa. Dra. Leilah Santiago Bufrem
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Gestão e Tecnologia da
Informação/UFPR
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