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Edital 01/2009 – Seleção - Mestrado 
 
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI), 
da Escola de Ciência da Informação, da Universidade Federal de Minas Gerais, FAZ 
SABER que, no período de 01/09/2009 a 30/09/2009 estarão abertas as inscrições para 
seleção de candidatos ao curso de MESTRADO. As inscrições ao exame de seleção 
serão feitas pessoalmente na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
da Informação, na Escola de Ciência da Informação da UFMG, sala 2003 - Campus da 
Pampulha, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados), no horário 09:00 às 11:30 horas e de 14:00 
às 16:30 horas ou pelo Correio, com data de postagem até 30/09/2009, para o 
endereço: Av. Antônio Carlos, 6627 – Caixa Postal 1606 – CEP: 30161-970 – BELO 
HORIZONTE-MG – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – PPGCI -  
Escola de Ciência da Informação da UFMG. Contatos: Telefone (31) 3409 6103, 
Telefax (31) 3409 5207, e-mail ppgci@eci.ufmg.br, site www.eci.ufmg.br/ppgci. O valor 
da taxa de inscrição é de R$ 83,60 conforme estabelece a Resolução Nº 30, de 13 de 
dezembro de 2007, do Conselho Universitário da UFMG. O pagamento desta taxa 
deverá ser feito mediante a Guia de Recolhimento da União, cujo modelo está 
disponível no site www.eci.ufmg.br/ppgci. Será isento do pagamento dessa taxa o 
candidato cuja situação econômica justifique a gratuidade de sua isenção, a qual 
deverá ser solicitada à Fundação Universitária Mendes Pimentel – FUMP, pelo menos 
15 dias antes do encerramento do período das inscrições no processo de seleção. 
Informações a respeito do processo de solicitação de isenção devem ser obtidas no 
endereço www.fump.ufmg.br ou diretamente na sede da FUMP, à Avenida Afonso 
Pena, 867 - 20º e 21º andares - Centro - Belo Horizonte - MG - Telefones (31) 
3213.7518 e (31) 3274.6591. 
 
I – Das Vagas – Serão 23 (vinte e três) vagas para ingresso no primeiro semestre de 
2010, a serem distribuídas, conforme deliberação do Colegiado do PPGCI, entre as 
linhas de pesquisa Gestão da Informação e do Conhecimento (GIC), com 01 vaga; 
Informação, Cultura e Sociedade (ICS), com 09 vagas; Organização e Uso da 
Informação (OUI), com 13 vagas.  
 
II – Dos Requisitos para a Inscrição. No ato da inscrição o candidato deverá 
apresentar os seguintes documentos: a) formulário de inscrição, devidamente 
preenchido, acompanhado de 02 (duas) fotografias 3x4cm; b) comprovante original de 
pagamento da taxa de inscrição ou de sua isenção pela FUMP; c) cópia do diploma de 
graduação, expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido, ou 



documento que comprove estar o candidato em condições de ser graduado antes de 
iniciado o curso no referido Programa de Pós-Graduação, ficando a matrícula 
condicionada à prova de conclusão de graduação; d) cópia do histórico escolar; e) 
curriculum vitae; f) prova de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais (cópia 
do título de eleitor e comprovante de votação da última eleição), no caso de ser 
candidato brasileiro e, no caso de candidato estrangeiro, os documentos exigidos pela 
legislação específica, g) cópia do documento de identidade e do CPF; h) O candidato 
pode requerer dispensa da prova de língua inglesa desde que atenda a, pelo menos, 
uma das seguintes condições, conforme a Resolução nº 08/2002 do Colegiado do 
Programa: 1) Tenha sido aprovado em prova de língua inglesa em seleções do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, nos últimos três anos (o 
candidato deve apresentar o certificado do CENEX/FALE/UFMG); 2) Tenha sido 
aprovado em um dos seguintes testes: CAMBRIDGE, IELTS MICHIGAN, TOEFL, 
TOEIC; 3) Tenha se diplomado nos últimos 5 anos por universidade em que o ensino 
tenha sido ministrado na língua para a qual requer dispensa; 4) Possua diploma de 
conclusão de curso de nível superior de escolaridade na língua para a qual requer 
dispensa. Parágrafo único - No caso da condição 2, só são elegíveis os candidatos que 
tenham obtido um percentual de 70% do score total possível nos referidos testes, 
aplicados numas das seguintes instituições: Centro Binacional Brasil - Estados Unidos 
(IBEU, ICBEU, Alumni, Casa Thomas Jefferson, etc); Conselho Britânico; Cultura 
Inglesa; Aliança Francesa; Goethe Institut; Instituto de Cultura Italiana; Instituto de 
Cultura Hispânica; Centro Hispano-Brasileiro de Cultura. Os demais candidatos devem 
cumprir o determinado no item IV deste edital, 2ª etapa; i) pré-projeto de pesquisa, em 
03 (três) vias de acordo com o roteiro disponível na Secretaria do PPGCI e no site 
www.eci.ufmg.br/ppgci, acompanhados de resumo (este, em folha separada, contendo 
o título do pré-projeto, sem identificação do candidato, com a linha de pesquisa e a 
indicação de até 02 (dois) possíveis orientadores de acordo as temáticas de pesquisa, 
estas divulgadas no site já referido. Não serão aceitas inscrições postadas fora do 
prazo ou com a documentação incompleta. Após o deferimento da inscrição cada 
candidato receberá um número que identificará sua prova escrita dissertativa de 
conteúdos da área de Ciência da Informação, sendo vedado seu conhecimento pela 
banca examinadora. 
 
III– Da Banca Examinadora – As bancas examinadoras serão designadas pelo 
Colegiado do PPGCI/ECI entre os membros do corpo docente do Programa. Será 
assegurada a representatividade de cada linha de pesquisa em cada banca 
examinadora.  
 
IV – Do Processo Seletivo – O processo de seleção dos candidatos constará de 04 
(quatro) etapas. 1ª etapa, de caráter eliminatório e classificatório. Análise do pré-
projeto, do curriculum vitae e da adequação do pré-projeto às temáticas de 
pesquisa do(s) orientador(es) indicados pelo candidato, quando será examinada a 
qualidade e exeqüibilidade do pré-projeto (30 pontos), a adequação do pré-projeto às 
temáticas de pesquisa do(s) orientador(es) indicados pelo candidato (30 pontos) e a 
análise do curriculum vitae (40 pontos), em total de 100 pontos. Exige-se nota mínima 
de 70 pontos para aprovação. O resultado desta etapa será divulgado no quadro de 
avisos do PPGCI e no site do programa no dia 14/10/2009. 2ª etapa, de caráter 



exclusivamente eliminatório. Prova escrita de inglês instrumental. Os candidatos que 
não efetuaram pedido de dispensa da prova de língua estrangeira ou que efetuaram o 
respectivo pedido, mas não obtiveram deferimento deste, deverão se inscrever junto à 
FUNDEP no endereço <http://www.fundep.ufmg.br>, no período de 15/10/2009 a 
17/10/2009, para a prova de língua estrangeira. A prova de inglês instrumental será 
realizada pelo CENEX/FALE/UFMG no dia 19/10/2009. Esta prova terá a duração 
máxima de 03 (três) horas, sendo permitido o uso de dicionário. O candidato deverá 
trazer seu próprio exemplar impresso. Para ser aprovado, o candidato deverá obter, 
pelo menos, 60 pontos em um total de 100 pontos. A nota obtida não será considerada 
no cálculo da nota final para aprovação no exame de seleção. Somente os candidatos 
aprovados nesta etapa estarão aptos a participar da terceira etapa. A convocação para 
a terceira etapa será divulgada no quadro de avisos do PPGCI e no site do programa, 
no dia 05/11/2009. 3ª etapa, de caráter eliminatório e classificatório. Prova escrita 
dissertativa sobre conteúdos da área da Ciência da Informação, com base na 
bibliografia indicada no Anexo deste Edital. Exige-se nota mínima de 70 pontos no valor 
total de 100 pontos para aprovação. Nesta prova serão avaliados a pertinência do 
conteúdo face questão/ tema proposto, argumentação teórica e uso da bibliografia 
indicada, coerência e organização lógica das idéias e correção gramatical. Para a 
realização das provas escritas, cada candidato será identificado somente pelo número 
de inscrição, que receberá por ocasião do deferimento da inscrição. A banca 
examinadora não identificará os nomes dos candidatos na correção da prova 
dissertativa. A prova dissertativa sobre tema da área de Ciência da Informação será 
realizada no dia 10/11/2009. A convocação para a quarta etapa, incluindo local e 
horário, será afixada no quadro de avisos do PPGCI e divulgada no site do PPGCI no 
dia 20/11/2009, a partir das 17:00 horas. 4ª etapa, de caráter eliminatório e 
classificatório. Defesa oral do pré-projeto de pesquisa seguida de argüição pela 
banca examinadora. Exige-se nota mínima de 70 pontos para aprovação no valor total 
de 100 pontos. Nestas provas serão avaliadas a capacidade de argumentação do 
candidato, o seu domínio do tema do pré-projeto, a coerência e articulação na 
exposição e defesa de seu pré-projeto e a inserção e vinculação do trabalho com o 
campo e com o Programa. A prova de defesa oral será realizada no período de 
24/11/2009 a 27/11/2009, para os candidatos aprovados nas etapas anteriores. 
Informações sobre o horário e local das provas serão fornecidas aos candidatos 
posteriormente no site do PPGCI. 
 
V - Do Resultado Final - A nota final para aprovação no exame de seleção será a 
média aritmética das notas obtidas nas 1ª, 3ª e 4ª etapas, exigindo-se um mínimo de 70 
(setenta) pontos para aprovação. A classificação se fará em ordem decrescente das 
médias apuradas, por linha de pesquisa. Havendo empate, será considerada a seguinte 
ordem de precedência: 1) nota obtida na terceira etapa, 2) nota obtida na primeira etapa 
e 3) nota obtida na quarta etapa. O resultado final será afixado no quadro de aviso do 
PPGCI e no site do programa, a partir de 04/12/2009. As notas individuais referentes a 
cada uma das etapas estarão disponíveis na Secretaria do PPGCI. Os candidatos terão 
o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da divulgação dos resultados finais 
para recursos e para acesso às provas. A documentação dos candidatos reprovados, 
se não for procurada no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a divulgação dos 
resultados, será incinerada.  



 
VI – Da Matrícula – A matrícula dos candidatos aprovados para o primeiro semestre de 
2010 será feita na Secretaria do PPGCI, de acordo com o calendário acadêmico da 
Universidade, de 09:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 16:30 horas. De acordo com o art. 
40 do Regimento Geral da UFMG, é vedado o registro acadêmico simultâneo em mais 
de um curso de graduação, pós-graduação ou ambos os níveis. Belo Horizonte, 19 de 
agosto de 2009. Profa. Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima – Coordenadora do 
Programa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO 
 

Bibliografia para a prova escrita dissertativa sobre conteúdos da área de Ciência 
da Informação 

 
 
CAPURRO, R. Epistemologia Y ciencia de la información. In: ENCONTRO NACIONAL 
DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 5. 2003, Belo Horizonte. Anais. Belo 
Horizonte, Escola de Ciência da Informação/UFMG.  
 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002 v. 1. 
São Paulo: Paz e Terra, 1999. (cap. 1 e 5).  
 
CORNELIUS, Ian. Theorizing information for Information science. Annual Review of 
Information science and Technology, v. 36, p. 393-425, 2002.  
 
CHOO, Chun Wei; ROCHA, Eliana. A organização do conhecimento: como as 
organizações usam a informação para criar conhecimento, construir conhecimento e 
tomar decisões. São Paulo: SENAC, 2003. 421 p. (cap. 1 e 2).  
 
EISENBERG, J.; CEPIK, M. Internet e instituições políticas semiperiféricas. In: ______.  
Internet e Política. Belo Horizonte: Ed. UFMG: 2005. p. 293-314.  
 
GONZÁLEZ DE GOMEZ, Maria Nélida. Para uma reflexão epistemológica acerca da 
ciência da Informação. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 6, n. 
1, p. 5-18, jan./jun. 2001.  
 
GUARINO, N. Formal ontology, conceptual analysis and knowledge representation. 
(1995). Disponível em: <http://citeseer.ist.psu.edu/guarino95formal.html> 
 
HJÖRLAND, Binger. Library and Information Science: practice, theory and philosophical 
basis. Information Processing and management, v. 36, p. 501-531, 2000.  
 
LASTRES, M. M., LEGEY, L. I. Indicadores da economia e sociedade da informação, 
conhecimento e aprendizado. IN: VIOTTI, E. B., MACEDO, M. M. (Org.) Indicadores de 
Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Campinas: Ed. Unicamp, 2003. p. 535-578.  
 
LEGEY,L.; ALBAGLI, S. Construindo a sociedade da informação no Brasil: uma nova 
agenda. DataGramaZero – Revista de Ciência da Informação, v. 1, n. 5, out. 2000. 
Disponível em: <http://www.dgz.org.br>.  
 
RENDÓN ROJAS, Miguel Angel. La ciencia de la información en el contexto de las 
ciencias sociales y humanas. Ontología, epistemología, metodología e interdisciplina. 
DataGramaZero - Revista de Ciência da Informação, v. 9, n. 4, ago. 2008. Disponível 
em: <http://www.dgz.org.br>. 
 



SARACEVIC, T. Ciência da Informação: origem, evolução, relações. Perspectivas em 
Ciência da informação, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 41-62, jan./jun. 1996. 
 
SAYÃO, L.F. Modelos teóricos em ciência da informação; abstração e método científico. 
(2001). Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ci/v30n1/a10v30n1.pdf>. 
 
VICKERY, B.C. Ontologies. Journal of Information Science. V. 23, n.4. p.227-286, Jan. 
1997. 


