FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
ATA 01/2021

Aos treze dias do mês de janeiro de 2021, às 10h, por vídeo conferência, devido à
pandemia do coronavírus, reuniram-se os membros da Comissão do Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCIN), Prof. Thiago Henrique
Bragato Barros, Coordenador, Prof. Moisés Rockembach, Coordenador substituto,
Prof. Rodrigo Silva Caxias de Sousa, Profa. Rita do Carmo Ferreira Laipelt,
representantes das linhas 2 e 1 respectivamente. Representante Discente Francine
Conde Cabral e o Secretário José Roberto Viegas. 1)Foram aprovadas as atividades
dirigidas da aluna Francieli Ariane Lehnen Muck, após parecer da Profa. Ana Maria
Mielniczuk de Moura.2) Processo seletivo 2021/01: Foi apresentado aos presentes
pelo Coordenador do Ppgcin, Prof. Thiago Barros, uma proposta de retificação do
Edital 03/2020 referente ao processo seletivo 2021/01 no que tange à elaboração das
provas. Após consulta à Propg foi informado ao coordenador que o Programa possui
autonomia e responsabilidade sobre o processo seletivo em questão. A retificação
foi a seguinte:: EDITAL Nº 03/2020 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 1ª
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 03/2020 No artigo 5 onde se lê: 5. DO PROCESSO
DE SELEÇÃO O Processo de Seleção consistirá de 2 (duas) etapas: 5.1 Etapa I –
Prova de conhecimentos em Ciência da Informação e Prova de língua estrangeira –
Inglês A Prova de conhecimentos em Ciência da Informação é de caráter
classificatório e tem peso 2. A prova de conhecimentos, sem consulta, tem duração
máxima de 2h30min (duas horas e trinta minutos), sobre conteúdos da área de
Ciência da Informação. A bibliografia de referência para a prova de conhecimentos
consta no Anexo 2 deste Edital. A prova de conhecimentos consistirá de
questão(ões) dissertativa(s), de acordo com a linha de pesquisa selecionada pelo
candidato. A prova será formulada pelas linhas de pesquisa e versará sobre temas
pertinentes ao campo da Ciência da Informação, no escopo e abrangência da
proposta acadêmica do PPGCIN. Na avaliação da prova de conhecimentos, serão
avaliados os seguintes itens: A. Pertinência à(s) questão(ões) proposta(s), com
articulação entre autores e conceitos, bem como o uso de bibliografia pertinente à
Ciência da Informação – 50%; B. Clareza das ideias e estruturação da argumentação
– 40%; C. Correção da língua portuguesa – 10%. Os candidatos receberão uma nota
de 0,0 a 10,0 (zero a dez) na Prova de conhecimentos em Ciência da Informação.
Serão aprovados nesta fase os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0
(sete). A prova de língua estrangeira – Inglês, é de caráter classificatório e tem peso
1. Terá duração máxima de 1h30min (uma hora e trinta minutos) e consistirá na
interpretação de um texto, com respostas em português. Será permitido o uso de

dicionário impresso trazido pelo próprio candidato, mas não será permitido o
empréstimo de dicionário entre os candidatos durante a realização da prova. Os
candidatos receberão uma nota de 0,0 a 10,0 (zero a dez) na prova de língua
estrangeira – Inglês. As provas de conhecimentos em Ciência da Informação e de
língua estrangeira – Inglês serão realizadas em computadores sem acesso à internet.
Ao final, a prova deve ser impressa e entregue à Comissão de Seleção. Em caso de
falta de energia elétrica a prova será realizada à tinta. Caso a universidade esteja em
atividade remota, as provas de conhecimentos em Ciência da Informação e de língua
estrangeira – Inglês serão realizadas da forma online síncrona, seguindo os mesmos
parâmetros das provas presenciais, exceto a necessidade de impressão das provas,
que será substituída pelo envio das mesmas para o email ppgcin@ufrgs.br
imediatamente ao final do tempo de duração. 5.2 Etapa II – Análise do currículo, do
projeto de pesquisa e entrevista O currículo do candidato será analisado e avaliado
quanto à formação acadêmica, produção científica e técnica e participação em
projetos de pesquisa, abarcando itens como: A. Artigos completos publicados em
anais de eventos e/ou periódicos, e/ou capítulos de livros e/ou livros; B. Resumos
publicados em anais de eventos; C. Experiência prévia do candidato em projetos de
pesquisa e/ou grupos de pesquisa; D. Experiência em monitorias; E. Bolsas e
prêmios recebidos; F. Apresentação de trabalhos ou palestras em eventos; G.
Participação em eventos na área; H. Experiência profissional na área de Ciência da
Informação. Na análise de currículo, os candidatos receberão uma nota de 0,0 a 10,0
(zero a dez). Esta fase é classificatória e tem peso 1 (um) na nota final. O projeto de
pesquisa deve apresentar tema e abordagem no âmbito da Ciência da Informação,
alinhada à Área de concentração e a uma das Linhas de Pesquisa do PPGCIN. O
projeto de pesquisa deverá ser enviado no dia da inscrição, juntamente com os
demais documentos solicitados. O projeto de pesquisa deverá ser redigido em língua
portuguesa, com espaçamento 1,5 (um e meio) e ter de 10 (dez) a 15 (quinze)
páginas, contemplando os seguintes itens na sua estrutura: 1) folha de rosto: deverá
conter o nome do candidato, o título da proposta de pesquisa, a indicação da linha
de pesquisa e dois possíveis orientadores (dessa mesma linha). 2) sumário – relação
das partes em que se divide o trabalho; 3) delimitação do tema e problema de
pesquisa – apresentação do tema de pesquisa e do problema que norteará a
investigação. O problema deve ser apresentado em consonância com a literatura de
Ciência da Informação; 4) objetivo(s) – o objetivo geral deverá abarcar e apresentar
a pesquisa que será desenvolvida e os resultados pretendidos, desdobrando-se em
objetivos específicos. 5) justificativa – relevância teórica, conceitual, metodológica
e social do tema para a Ciência da Informação, bem como sua inserção na Linha de
Pesquisa pretendida; 6) fundamentação teórica – marcos que sustentam a escolha e
argumentação sobre o tema de pesquisa; 7) metodologia – qualificação
metodológica da pesquisa e explicitação dos procedimentos relativos aos objetivos;
8) cronograma – planejamento temporal de execução das metas da pesquisa; 9)
referências – lista de trabalhos utilizados para a construção do projeto, seguindo as
normas ABNT. O projeto de pesquisa será avaliado pelo aspecto formal e de
conteúdo. Quanto ao aspecto formal, será exigido o respeito à estrutura indicada
neste item. Quanto ao conteúdo, o projeto será avaliado pela adequação do problema

de pesquisa aos objetivos, ao marco teórico-conceitual e à metodologia propostos,
bem como o enquadramento as linhas de pesquisa do PPGCIN. A avaliação do
projeto de pesquisa se dará por meio da: 1) pertinência da proposta à área de
concentração e à linha de pesquisa do Programa (35%); 2) relevância e consistência
teórica da pesquisa proposta (40%); 3) adequação do projeto ao tempo de realização
do curso (24 meses) (05%); 4) clareza de ideias e correção de língua portuguesa
(20%); No projeto de pesquisa, os candidatos receberão uma nota de 0,0 a 10,0 (zero
a dez). Esta fase é eliminatória e tem peso 3 (três) na nota final. Serão aprovados
nesta fase apenas os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). A
avaliação da entrevista abarca os seguintes itens: 1) defesa do projeto e do currículo;
2) capacidade de argumentação e reflexão sobre a pesquisa proposta, trajetória e
expectativas; 3) aderência do candidato à área de concentração e à linha de pesquisa
do Programa; 4) disponibilidade de tempo do candidato para as atividades exigidas.
A entrevista com o candidato será conduzida por 3 (três) professores da linha de
pesquisa escolhida pelo candidato. Os entrevistadores do PPGCIN atribuirão
individualmente uma nota de 0,0 a 10,0 (zero a dez). A nota desta fase será expressa
pela média aritmética das notas dadas pelos avaliadores. Na entrevista, os candidatos
receberão uma nota de 0,0 a 10,0 (zero a dez). Esta fase é classificatória e tem peso
3 (três) na nota final. Candidatos residentes fora do estado do Rio Grande do Sul
poderão solicitar, no ato da inscrição, agendamento da Entrevista para o mesmo dia
da realização das Provas Escritas de Conhecimentos em Ciência da Informação e de
Língua Estrangeira - Inglês. A antecipação da entrevista não interfere no calendário
de divulgação de resultados. As entrevistas são presenciais e não serão remarcadas.
Caso a universidade esteja em atividade remota, as entrevistas serão realizadas por
webconferência. Se assim for, o link para a webconferência será enviado ao
candidato por e-mail. O candidato que não comparecer à entrevista no dia e horário
designados será desclassificado do Processo de Seleção. Leia-se: 5. DO PROCESSO
DE SELEÇÃO O Processo de Seleção consistirá de 2 (duas) etapas: 5.1 Etapa I –
Prova de conhecimentos em Ciência da Informação A Prova de conhecimentos em
Ciência da Informação é de caráter classificatório e tem peso 3. A prova de
conhecimentos, tem duração máxima de 2h30min (duas horas e trinta minutos),
sobre conteúdo da área de Ciência da Informação. A bibliografia de referência para
a prova de conhecimentos consta no Anexo 2 deste Edital. A prova de
conhecimentos consistirá de questão(ões) dissertativa(s), de acordo com a linha de
pesquisa selecionada pelo candidato. A prova será formulada pelas linhas de
pesquisa e versará sobre temas pertinentes ao campo da Ciência da Informação, no
escopo e abrangência da proposta acadêmica do PPGCIN. A prova será realizada de
forma síncrona remota via plataforma MCONF/UFRGS, em equipes divididas em
ordem alfabética de no máximo 6 candidatos os links das equipes serão divulgados
após a homologação das inscrições, os candidatos deverão obrigatoriamente manter
seu microfone e câmera ligada durante todo o processo. As provas serão gravadas
para fins probatórios. As provas deverão ser realizadas em processador de texto e
salvas em formato doc. Devendo as mesmas serem enviadas imediatamente após o
término para o e-mail ppgcin@ufrgs.br Provas enviadas após percorridos 10 minutos
do termino do prazo de realização serão desconsideradas e o candidato receberá a

nota zero. Na avaliação da prova de conhecimentos, serão avaliados os seguintes
itens: A. Pertinência à(s) questão(ões) proposta(s), com articulação entre autores e
conceitos, bem como o uso de bibliografia pertinente à Ciência da Informação –
50%; B. Clareza das ideias e estruturação da argumentação – 40%; C. Correção da
língua portuguesa – 10%. Os candidatos receberão uma nota de 0,0 a 10,0 (zero a
dez) na Prova de conhecimentos em Ciência da Informação. Serão aprovados nesta
fase os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). 5.2 Etapa II –
Análise do currículo, do projeto de pesquisa e entrevista A Análise do currículo é de
caráter classificatório e utilizado como critério de desempate. O currículo do
candidato será analisado e avaliado quanto à formação acadêmica, produção
científica e técnica e participação em projetos de pesquisa, abarcando itens como: I.
Artigos completos publicados em anais de eventos e/ou periódicos, e/ou capítulos
de livros e/ou livros; J. Resumos publicados em anais de eventos; K. Experiência
prévia do candidato em projetos de pesquisa e/ou grupos de pesquisa; L. Experiência
em monitorias; M. Bolsas e prêmios recebidos; N. Apresentação de trabalhos ou
palestras em eventos; O. Participação em eventos na área; P. Experiência
profissional na área de Ciência da Informação. O projeto de pesquisa é de caráter
eliminatório e tem peso 5 na seleção. O projeto deve apresentar tema e abordagem
no âmbito da Ciência da Informação, alinhada à Área de concentração e a uma das
Linhas de Pesquisa do PPGCIN. O projeto de pesquisa deverá ser enviado no dia da
inscrição, juntamente com os demais documentos solicitados. O projeto de pesquisa
deverá ser redigido em língua portuguesa, com espaçamento 1,5 (um e meio) e ter
de 10 (dez) a 15 (quinze) páginas, contemplando os seguintes itens na sua estrutura:
1) folha de rosto: deverá conter o nome do candidato, o título da proposta de
pesquisa, a indicação da linha de pesquisa e dois possíveis orientadores (dessa
mesma linha). 10)sumário – relação das partes em que se divide o trabalho; 11)
delimitação do tema e problema de pesquisa – apresentação do tema de pesquisa e
do problema que norteará a investigação. O problema deve ser apresentado em
consonância com a literatura de Ciência da Informação; 12) objetivo(s) – o objetivo
geral deverá abarcar e apresentar a pesquisa que será desenvolvida e os resultados
pretendidos, desdobrando-se em objetivos específicos. 13) justificativa – relevância
teórica, conceitual, metodológica e social do tema para a Ciência da Informação,
bem como sua inserção na Linha de Pesquisa pretendida; 14) fundamentação teórica
– marcos que sustentam a escolha e argumentação sobre o tema de pesquisa; 15)
metodologia – qualificação metodológica da pesquisa e explicitação dos
procedimentos relativos aos objetivos; 16) cronograma – planejamento temporal de
execução das metas da pesquisa; 17) referências – lista de trabalhos utilizados para
a construção do projeto, seguindo as normas ABNT. O projeto de pesquisa será
avaliado pelo aspecto formal e de conteúdo. Quanto ao aspecto formal, será exigido
o respeito à estrutura indicada neste item. Quanto ao conteúdo, o projeto será
avaliado pela adequação do problema de pesquisa aos objetivos, ao marco teóricoconceitual e à metodologia propostos, bem como o enquadramento as linhas de
pesquisa do PPGCIN. A avaliação do projeto de pesquisa se dará por meio da: 1)
pertinência da proposta à área de concentração e à linha de pesquisa do Programa
(45%); 2) relevância e consistência teórica da pesquisa proposta (30%); 3)

adequação do projeto ao tempo de realização do curso (24 meses) (05%); 4) clareza
de ideias e correção de língua portuguesa (20%); No projeto de pesquisa, os
candidatos receberão uma nota de 0,0 a 10,0 (zero a dez). Serão aprovados nesta fase
apenas os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). A entrevista
é de caráter classificatório e tem peso 2 na seleção. A avaliação da entrevista abarca
os seguintes itens: 1) defesa do projeto e do currículo; 2) capacidade de
argumentação e reflexão sobre a pesquisa proposta, trajetória e expectativas; 3)
aderência do candidato à área de concentração e à linha de pesquisa do Programa;
4) disponibilidade de tempo do candidato para as atividades exigidas. A entrevista
com o candidato será conduzida por 3 (três) professores da linha de pesquisa
escolhida pelo candidato. Os entrevistadores do PPGCIN atribuirão individualmente
uma nota de 0,0 a 10,0 (zero a dez). A nota desta fase será expressa pela média
aritmética das notas dadas pelos avaliadores. Serão aprovados nesta fase apenas os
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). As entrevistas irão
ocorrer de forma síncrona e remota via plataforma MCONF/UFRGS, o link de
acesso a sala da entrevista será disponibilizado ao candidato no e-mail cadastrado
no ato da inscrição que deverá comparecer no horário estipulado na divulgação dos
horários de entrevista, o candidato manterá obrigatoriamente microfone e câmera
ligada durante toda a prova, as entrevistas serão gravadas para fins probatórios. O
candidato que não comparecer a sala virtual da entrevista no dia e horário designados
será desclassificado do Processo de Seleção. Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada às 11h e lavrada a presente ata.

Prof. Thiago Henrique Bragato Barros
Coordenador

José Roberto Viegas
Secretário PPGCIN

