Edital 05/2011
Abertura do Processo Seletivo 2012
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 pública a abertura do Processo Seletivo 2012 para preenchimento das vagas da
turma de Mestrado em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação, conforme Resolução
CEPE-65/09 que estabelece as normas gerais únicas para o funcionamento dos cursos
de pós-graduação stricto sensu no âmbito da Universidade Federal do Paraná.
1. DO NÚMERO DE VAGAS, BOLSAS E ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO
1.1 Número de vagas oferecidas
Serão disponibilizadas até 20 (vinte) vagas para o ano de 2012. Destas, 1 (uma) vaga é
destinada a servidores da UFPR, conforme resolução CEPE-65/09, Seção VII – da seleção
e admissão que estabelece que “§ 2º Todo curso destinará 5% (cinco por cento) de suas
vagas a servidores da UFPR”. A resolução estabelece ainda que a seleção dos
candidatos às vagas de servidores deve ser realizada de forma idêntica a dos demais
candidatos e que, no caso de sobra destas vagas, as mesmas deverão ser preenchidas
pelos demais candidatos aprovados no processo seletivo.
1.2 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.
1.3 Áreas de concentração
As vagas deverão ser preenchidas na área de concentração Gestão da Informação e do
Conhecimento, distribuídas entre as linhas de pesquisa conforme disponibilidade e/ou
interesse de orientação dos projetos apresentados.

2. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
2.1 Período
Das 08h00 do dia 05/09/2011 às 17h00 do dia 14/10/2011, horário de Brasília,
somente pela internet no site: www.ppcgi.ufpr.br .
2.2 Entrega da documentação
Data: de 17/10/2011 a 21/10/2011
Horário: das 08:30 às 11:30 e das 14:00 às 17h30 (horário local)
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Local:
UFPR – Universidade Federal do Paraná
Setor de Ciências Sociais Aplicadas
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Gestão e Tecnologia
da
Informação
Av. Prefeito Lothário Meissner, 632 - 1º. Andar, sala 121
Campus III – Jardim BotânicoCEP 80210-170 – Curitiba/Paraná
Informações: (41) 3360-4191, ppcgi@ufpr.br
Sítio do Programa: www.ppcgi.ufpr.br
2.3 Envio da documentação pelos Correios
Até a data de 21/10/2011, deverão ser entregues os documentos que seguem
relacionados no item 2.4. Serão aceitas inscrições cujos documentos comprobatórios
forem enviados pelo correio, via SEDEX, com data de postagem até o dia 21/10/2011.
2.4 Documentação para inscrição
A documentação exigida está definida conforme resolução CEPE 65/09, seção VII – Da
Seleção e Admissão e regimento deste programa de mestrado.
1)

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

2)

Certificado da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração (ANPAD) contendo resultado do Teste ANPAD, com data de
realização a partir de 2008. A classificação geral, em percentual, obtida pelo
candidato, nesse Teste será convertida em nota, transformando-se o resultado
percentual em numeral. Esta fase classifica os candidatos em função da nota
geral do teste, sendo selecionados os 60 primeiros colocados. A inscrição para
este teste pode ser efetuada pelo site: www.anpad.org.br/teste (para os inscritos
na prova de Setembro/2011 que ainda não tenha recebido o comprovante da
ANPAD o Programa poderá consultar a nota no sistema, desde que haja
confirmação de inscrição e solicitação do candidato).

3)

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;

4)

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..
5)

1(uma) foto 3X4;

6)

Curriculum Vitae com cópia dos comprovantes de todos os itens listados (Modelo
Lattes );
Pré-projeto de pesquisa vinculado a uma das linhas de pesquisa e de acordo com
as normas da ABNT;

7)

8)

Comprovante (original) de depósito da taxa de inscrição;
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9)

Excepcionalmente, para candidatos que se encontrem 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
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
GRUs rasurados ou com informações de identificação diferentes das colocadas acima
NÃO serão aceitos. É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento
do NOME e CPF.
2.6 Data e divulgação da homologação das inscrições
Até as 18:00 do dia 31/10/2011 no edital publicado na secretaria do curso. Somente
serão homologadas as inscrições com as 60 maiores notas do ANPAD e que estiverem
com a documentação completa. Ocorrendo empate na última colocação, todos os
candidatos nesta condição passarão à próxima fase. A secretaria NÃO está autorizada a
fornecer resultados de qualquer uma das fases por telefone ou e-mail.
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. DA FASE PRESENCIAL
Para admissão ao Programa de Mestrado em Ciência, Gestão e Tecnologia da
Informação é necessário ainda ser aprovado na prova escrita e na entrevista com o
corpo docente (ambos eliminatórios). Este processo será realizado na cidade de
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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.

1)

Prova escrita, constituída de uma única questão dissertativa sobre um
tema proposto, cuja nota mínima estabelecida para aprovação é de 70 (setenta)
pontos. Os critérios utilizados para avaliação desta questão estão listados no
quadro ETAPAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO em anexo a este edital. Uma listagem
contendo a bibliografia sugerida para leitura está disponível no item 7.3. A prova
será realizada no dia 07/11/2011, 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 desta fase do
Processo Seletivo estará disponível no edital publicado na secretaria do curso até
dia 25/11/2011;
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 no período de 05 a 08 de dezembro 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 acadêmicos, currículo e produção
científica, dedicação pretendida, formação e aspirações.

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
A divulgação do resultado final será realizada até 15 de dezembro de 2011 no Edital
na Secretaria do Programa.

Os encaminhamentos de solicitação de informação sobre desempenho individual e
eventuais recursos devem ser interpostos por meio de preenchimento de
formulário específico na secretaria do programa até, no máximo, 72 (setenta)
horas úteis após a divulgação do resultado em edital. As solicitações serão
analisadas e respondidas pela comissão responsável pelo processo seletivo e,
eventualmente, colegiado do programa em um prazo máximo de 7 (sete) dias
úteis.
Esclarecimentos sobre resultados NÃO serão prestados por telefone ou e-mail.
5. DA MATRÍCULA
As matrículas serão efetivadas no mês de fevereiro de 2012 em período a ser definido e
divulgado pela coordenação do curso. O candidato que, aprovado no processo seletivo,
não se matricular no prazo previsto, será considerado desistente.
6. DO INÍCIO E LOCAL DAS AULAS
Início previsto para março de 2012, Prédio do Setor de Ciências Sociais Aplicadas, 1 o
andar. A data exata de matrícula e de início das aulas será divulgada em Edital.
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7. DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO, LINHAS DE PESQUISA e BIBLIOGRAFIA
SUGERIDA
7.1 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.
7.2 Linhas de Pesquisa
Informação, Conhecimento e Estratégia - ICE
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
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
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.
7.3 Bibliografia sugerida para estudos
(PROVA ÚNICA PARA AS DUAS LINHAS DE PESQUISA)
BEST, D. P. The fourth resource: information and its management. Hampshire: ASLIB/Gower,
1998. Cap. 2, p. 18-40
BROWN, J. S.; DUGUID, P. La vida social de la información. Buenos Aires: Pearson Education,
2001. Cap. 2, p. 29-51
CHOO, C. W. A organização do conhecimento. 2. ed. São Paulo: SENAC, 2003. Cap. 1, p.2761.
LOJKINE, J. A revolução informacional. 3. ed. São Paulo:Cortez, 2002. Cap. 3 e 4, p. 85-147.
TURBAN, E. et. al. Tecnologia da informação para gestão: transformando os negócios na
economia digital. Porto Alegre: Bookman, 2010. Cap. 17, p. 681-714.
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8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato
que:
8.1.1 Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas
da seleção, sem prejuízo das ações judiciais cabíveis;
8.1.2 Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições
estipuladas neste Edital;
8.1.3 Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e
horários previstos.
8.2 Os resultados parciais, assim como outros comunicados que se façam necessários,
serão divulgados no edital da Secretaria do PPCGI.
8.3 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas
estabelecidas neste Edital e no regulamento do PPCGI-UFPR ao qual se inscreve.

8.4

Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e Colegiado do
PPCGI.
8.5
A Comissão reserva-se ao direito de alterar o cronograma proposto caso a
situação de greve enfrentada hoje pelas Universidades federais assim o obrigue.

Curitiba, 15 de agosto de 2011

Profa. Dra. Denise Fukumi Tsunoda
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 2012

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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CRONOGRAMA RESUMIDO
Etapa
Inscrições
Entrega de documentação
Envio pelo Correios da documentação
Homologação das inscrições
Prova escrita
Divulgação do resultado da prova escrita
Realização de entrevistas
Resultado final

Datas
05/09 – 14/10
17/10 – 21/10
até 21/10
31/10
07/11
25/11
05/12 – 08/12
15/12

ETAPAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ETAPA
Nota no teste da ANPAD
(classificatória e eliminatória)
Pontuação da análise do currículo
(classificatória)

Nota na questão discursiva
(classificatória e eliminatória)

Análise de Projeto
(classificatória)

Entrevista
(classificatória e eliminatória)

CRITÉRIOS
As 60 maiores notas no teste da ANPAD que
fizerem inscrições neste processo seletivo e
estiverem com a documentação completa,
passarão para a próxima fase.
O currículo é pontuado considerando-se
alguns itens retirados da Resolução nº 09/08CEPE, disponível no site www.ufpr.br/soc e
complementado com itens pertinentes à seleção
do mestrado como, por exemplo, tempo de
experiência profissional.
Os critérios considerados na avaliação desta
questão são: adequação ao tema, adequação
do texto à bibliografia sugerida, coerência
interna e qualidade lingüística do texto
(unidade
temática,
clareza,
coerência,
concisão, adequação do léxico, adequação à
norma etc.). A nota mínima estabelecida para
a aprovação na questão discursiva é de 70
(setenta) pontos.
Os critérios considerados na avaliação do
projeto
são:
tema
da
investigação
(adequação à linha de pesquisa, metodologia,
delimitação
do
tema,
contribuições
científicas, suficiência e adequação de
argumentos), literatura pertinente (adequação
ao
tema),
referências
(atualidade
e
pertinência ao tema).
Os critérios considerados na avaliação da
entrevista são: apresentação inicial, objetivos
e expectativas do candidato, coerência das
atividades do candidato em relação ao curso,
disponibilidade para realização do curso e
forma de financiamento, dentre outros.
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