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FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

EDITAL Nº 06/2021

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCIN) da Faculdade
de Biblioteconomia e Comunicação (FABICO) da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), de acordo com seu Regimento Interno e por deliberação
da Comissão de Pós-graduação, torna público o presente edital destinado ao usos
de recursos PROAP para publicação de livros resultantes de pesquisas acadêmicocientíficas.

1. DOS OBJETIVOS
Oferecer oportunidade de divulgação dos resultados e/ou pesquisas em andamento,
para publicação em formato de livro de pesquisas acadêmico-científicas, inéditos, de
autoria ou organizados por docentes do quadro permanente do PPGCIN, bem como
de grupos de pesquisa vinculados às Linhas de Pesquisa do PPGCIN, visando
contribuir para a disseminação do conhecimento.

2. ESPECIFICAÇOES
Apoio de 3 (três) obras, no formato e-book, com no máximo 450 páginas com projeto
gráfico e editorial a cargo de editora contratada para esse fim por meio de cursos
PROAP/CAPES, atendendo propostas oriundas de cada Linha de Pesquisa.

3. ELEGIBILIDADE, DOCUMENTOS E PRAZOS
3.1 Docentes permanentes do PPGCIN, em efetivo exercício, preferencialmente
líderes ou integrantes de grupos de pesquisa, podendo envolver pesquisadores de
outras instituições.
3.2 Proponente: deve ser docente permanente do PPGCIN, em efetivo exercício e
indicar se é líder ou integrante de grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e ter
realizado pesquisa acadêmico-científica no âmbito da pós-graduação, cujos
resultados estejam prontos para publicação. Submeter somente 1 (uma) solicitação
por proponente neste Edital.
3.3 Proposta: deve conter a identificação do proponente; título da obra; o resumo da
obra, contendo no máximo, 20 (vinte) linhas; titulo da pesquisa à qual se vincula o
livro a ser publicado; grupo de pesquisa a qual a obra está vinculada; justificativa
para receber o apoio do PPGCIN para a publicação; Impacto que o livro pode gerar
e/ou consolidar parcerias externas e/ou internas entre pesquisadores e estudantes.
3.4 Documentos a serem apresentados: proposta de livro conforme o item 3.3;
espelho do grupo de pesquisa do Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq
ao qual se vincula o proponente; proposta conforme apêndice A
3.5 A solicitação deve ser encaminhada ao e-mail ppgcin@ufrgs.br até 31 de agosto
de 2021.

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
O PPGCIN constituirá, se houver necessidade, uma comissão ad hoc específica
para a avaliação das solicitações recebidas neste Edital. A Comissão classificará as
solicitações, a partir da aplicação dos seguintes critérios:
a) Alinhamento da solicitação aos objetivos deste Edital;
b) Aderência da solicitação à Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do
PPGCIN;
c) Impacto da solicitação na disseminação das pesquisas acadêmico-científicas do
PPGCIN;
d) Vínculo com os grupos de pesquisa em atividade no PPGCIN/UFRGS;
e) Impacto que o atendimento da solicitação pode ter para parcerias internas e
externas entre pesquisadores envolvidos na geração de conhecimento e na
formação de pessoal de nível superior;

f) Qualidade da proposta do livro;
g) Em caso de empate se dará privilégio as obras organizadas;

5. RESULTADOS
5.1 O resultado da avaliação é divulgado diretamente ao(à) proponente, com
mensagem enviada por e-mail.
5.2 Os recursos do PROAP serão destinados integralmente ao pagamento da
editora contratada, nenhum contemplado receberá nenhum recurso complementar,
nem mesmo para revisão dos originais. O pagamento está condicionado à liberação
dos recursos pela CAPES.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 A qualquer tempo, o presente Edital pode ser revogado ou anulado, todo ou em
parte, por decisão da Comissão de Pós-Graduação do PPGCIN, sem que isso
implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
6.2 Casos omissos no presente Edital são decididos pela Comissão de PósGraduação do PPGCIN.

Porto Alegre, 09 de agosto de 2021

Prof. Dr. Thiago Henrique Bragato Barros
Coordenador do PPGCIN/UFRGS
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