
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

EDITAL Nº 03/2017 

PROCESSO SELETIVO PARA  ALUNO ESPECIAL DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 PERÍODO LETIVO 2017.2 
  

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da 
UFPB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o Regimento 
Geral da Pós-Graduação da UFPB, a Resolução 53/2016 do CONSEPE/UFPB que 
regulamenta o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB, a 
Resolução PPGCI nº 01/2016 e a deliberação do seu Colegiado na Reunião 
Extraordinária de nº.23, RESOLVE: 

PREÂMBULO 

Art. 1º -  Ficam abertas as inscrições para o processo seletivo de Aluno Especial do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB no período de 
10/08/2017 a 14/08/2017 de 2017. 

Parágrafo Único. A seleção será somente para as disciplinas optativas e cada 
candidato poderá concorrer a uma única disciplina, dentre as disciplinas optativas 
ofertadas para o semestre letivo 2017.2, nas quais os docentes responsáveis 
ofertaram vagas, conforme Anexo I deste Edital. 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 2º - Só podem se candidatar as vagas oferecidas para alunos especiais no 
PPGCI/UFPB os candidatos que atenderem aos requisitos dos Art. 3º e  4º da 
Resolução PPGCI Nº 01/2016. 

§ 1o. As inscrições serão feitas exclusivamente no SIGAA, por meio do 
endereço eletrônico https://goo.gl/rhRQ8V. 

Art. 3º - São necessários os seguintes documentos (em formato pdf) para a 
inscrição: 

 I – Documento de identidade, em formato pdf; 



II – Requerimento assinado e solicitando inscrição no processo de seleção para 
aluno especial e indicando a disciplina que deseja cursar, arquivo único em 
formato pdf;  (Um modelo de requerimento geral está disponível em 
https://goo.gl/fW9s2B). 

III – Curriculum Lattes, arquivo único em formato pdf; 

IV – Quadro de Pontuação de Currículo, devidamente preenchido conforme Anexo II 
deste edital, arquivo único em formato pdf; 

V – Comprovantes dos itens apresentados no Quadro de Pontuação de Currículo 
em um único arquivo em formato pdf. Os comprovantes devem ser anexados na 
ordem que aparecem no anexo II deste edital.  

VI – Diploma de Mestre, de Graduado ou declaração de que se encontra em fase 
final de conclusão da graduação, arquivo único em formato pdf; 

 DA SELEÇÃO 

Art. 4º - A Seleção será feita por uma comissão composta pelo Coordenador do 
PPGCI/UFPB, pelo Vice-Coordenador do PPGCI/UFPB e pelo docente do PPGCI 
que possui maior tempo de serviço junto a Universidade Federal da Paraíba. 

§ 1º A avaliação será objetiva, se dará em uma única etapa e consistirá na avaliação 
da produtividade do candidato, comprovada por meio do Currículo Lattes e do 
Quadro de Pontuação de Currículo (conferir Anexo II deste edital). 

§ 2º Para efeito de cálculo, serão computadas apenas os itens curriculares que, 
comprovadamente, estiverem apresentados no Quadro de Pontuação de Currículo 
(conferir Anexo II deste edital). 

§ 3º Após análise e computação da pontuação individual dos candidatos por meio 
dos Currículos Lattes e dos Quadros de Pontuação de Currículo, será feito um 
ranking por disciplina. Serão considerados classificados os candidatos que, de 
acordo com sua colocação no ranking, enquadrarem-se no número de vagas 
ofertadas para a disciplina. 

§ 4º Não haverá remanejamento de candidatos para disciplinas que, porventura, não 
preencham todas as vagas. 

DO RESULTADO E DAS MATRÍCULAS 

Art. 5º - O Resultado do processo será divulgado pelo PPGCI no dia 17/08/2017, a 
partir das 17h00, em sua página na internet. 

Art. 6º - Os candidatos selecionados deverão fazer a matrícula na secretaria do 
PPGCI/UFPB no dia 18/08/2017 das 08h00 às 12h00. A não realização da matrícula 
na data e horário estipulado implica a automática desclassificação do candidato. 



DOS RECURSOS 

Art. 7º - Ao protocolar o requerimento de inscrição, implica que o (a) interessado (a) 
aceita total e incondicionalmente as disposições, normas e instruções constantes 
neste Edital, no Regulamento Geral da Pós-Graduação da UFPB, no Regulamento 
do PPGCI e na Resolução 01/2016 do PPGCI. 

Art. 8º - Conforme art. 5o da Constituição Federal, o Edital poderá sofrer 
impugnação até 48 horas contadas a partir de sua publicização.  

Art. 9º - Só caberão recursos administrativos até dez dias contados a partir da 
divulgação do resultado final.  

Art. 10º - Os recursos deverão ser direcionados  à Coordenação do PPGCI, de 
acordo com os prazos previstos neste edital. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11 - Para o período 2017.2 serão ofertadas 24 vagas para alunos especiais 
distribuídas por disciplina de acordo com ANEXO I deste edital. 

Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do PPGCI/PPGCI 
e/ou pelo Colegiado do PPGCI/UFPB. 

 

 

 

Prof. Dr. Henry Poncio Cruz de Oliveira 
Coordenador do PPGCI/UFPB 

 
 
 

Prof. Dr. Carlos Xavier de Azevedo Netto 
Vice-Coordenador do PPGCI/UFPB 

 

  



ANEXO I – QUADRO DE DISCIPLINAS E VAGAS 

 

Sociologia da Informação (3 créditos) - 03 vagas 
Profa. Dra. Gisele Rocha Cortes 
Quinta-feira. Das 9h às 12h - Sala de aula Pós-04  
Ementa: O fenômeno informacional como objeto de estudo sociológico; informação, 
conhecimento e ideologia; sociabilidades e relações de poder na sociedade da informação 
e/ou conhecimento; informação e mudança social; globalização e a informação/mercadoria. 
 
Representação da Informação e do Conhecimento (3 créditos) - 02 vagas 
Profa. Dra. Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque 
Terça-feira. Das 9h às 12h - Sala de aula Pós-04 
Ementa: Teoria da representação. A representação descritiva e temática da informação e 
do conhecimento. Linguagens e terminologia para a organização do conhecimento 
Instrumentos de controle terminológicos no contexto da representação e da recuperação da 
informação. Processos semióticos de construção de significados e produção de sentido. 
 
Usuários da Informação (3 créditos) – 02 vagas 
Profa. Dra. Eliane Bezerra Paiva 
Segunda-feira. Das 14h às 17h - Sala de aula Pós-04 
Ementa: Principais conceitos relacionados a usuários da informação e estudos de usuários. 
Perfis de diferentes tipos de usuários: necessidades e usos da informação. Estudos 
usuários como área de pesquisa e base para o desenvolvimento de serviços. Interface 
usuário/tecnologia. Diagnóstico de usos e necessidades de informação. 
 

Tópicos Especiais: Informação, Aprendizagem Conhecimento nas Organizações (3 
créditos) – 02 vagas 
Profa. Dra. Emeide Nóbrega Duarte 
Quarta-feira. Das 9h às 12h. Sala Pós-04 
Ementa: Sociedade da Informação e do Conhecimento. O Ambiente Organizacional. 
Organizações do Conhecimento. Fluxos da Informação. Gestão da Informação. Gestão do 
Conhecimento. Cultura organizacional e informacional. Inteligência Organizacional. 
 

Tópicos Especiais: Redes Sociais na Comunicação Científica (3 créditos) - 02 vagas 
Profa. Dra. Alzira Karla Araújo da Silva 
Quarta-feira. Das 14h às 17h - Sala Pós-06 
Ementa: Disciplinas com conteúdo variável, propostas pelos docentes, para atendimento de 
demandas específicas e pontuais que não se encontram atendidas nas demais disciplinas, e 
aprovadas pelo Colegiado do programa no semestre anterior à sua oferta aos discentes. 
 

Tecnologias de Informação e Comunicação (3 créditos) - 02 vagas 
Prof. Dr. Júlio Afonso Sá de Pinho Neto 
Sexta-feira. Das 9h às 12h - Sala Pós-04 
Ementa: Abordagens contemporâneas do fenômeno tecnológico. O real versus o virtual. As 
novas concepções de tempo e espaço na contemporaneidade. Velocidade, instantaneidade 
e simultaneidade: a informação em tempo real. O excesso de informação e a 
desinformação. A credibilidade da informação na web. Controle e democratização da 
informação no ciberespaço. 



Gerenciamento Estratégico da Informação (3 créditos) - 02 vagas 
Prof. Dr. Wagner Junqueira de Araújo 
Segunda-feira. Das 14h às 17h - Sala de aula Pós-06 
Ementa: Informação como recurso estratégico das organizações (empresas, governo e 
organizações não-governamentais) e de outros coletivos sociais. A cadeia produtiva da 
indústria da informação: dispositivos, atores, artefatos e políticas para gestão da 
informação. A demanda de informação e a necessidade dos usuários. O comportamento do 
usuário na procura de informação estratégica. 
 
Comunicação Científica (3 créditos) - 02 vagas 
Profa. Dra. Marynice de Medeiros Matos Autran  
Terça-feira. Das 9h às 12h. Sala de aula Pós-06 
Ementa: Formas de comunicação. Linguagens e discurso. Ciência: evolução e produção do 
conhecimento científico. Comunidade cientifica: variação de modelos, estágios e canais. 
Periódico científico. Comunidade cientifica: padrões comportamentais. 
Socialização/divulgação da ciência: recursos diversificados. Comunicação cientifica na era 
digital: Open Archives Initiative (OAI) Ou Inicativa dos Arquivos Abertos e Movimento do 
Acesso Aberto (Open Access ou OA). 
 

Informação Imagética: Abordagens e Percursos (3 créditos) - 02 vagas 
Profa. Dra. Maria Cleide Rodrigues Bernardino – Disciplina Condensada 
De 04 a 09 de dezembro. Das 8h às 12h e das 14h às 18h. Sala de aula Pós-04  
Ementa: Conceituação de imagem em suas diversas configurações. O papel da imagem 
enquanto suporte informacional e memorialístico. A dimensão social da informação 
imagética e seu poder sígnico. As diferentes temporalidades da informação imagética. 
 

Informação, Conhecimento e Sociedade (3 créditos) - 02 vagas 
Prof. Dr. José Mauro Matheus Loureiro -  Disciplina Condensada 
De 11 a 16 de dezembro. Das 8h às 12h e das 14h às 18h. Sala de aula Pós-06 . 
Ementa: Informação como produção humana; informação e conhecimento; informação e 
sociedade; revoluções tecnológicas e seus efeitos na sociedade. 
 

Comunicação da Informação na Sociedade em Rede (3 créditos) - 03 vagas 
Profa. Dra. Maria das Graças Targino - Disciplina Condensada 
De 04 a 09 de dezembro. Das 8h às 12h e das 14h às 18h. Sala de aula Pós-04  
Ementa: A produção de conhecimento como resultante das relações sociais e a 
socialização da informação. A teoria e a prática da comunicação da informação. Forma e 
conteúdo da mensagem e canais de comunicação. O papel das tecnologias digitais na 
comunicação da informação. Barreiras na comunicação da informação. 
  



ANEXO II – QUADRO DE PONTUAÇÃO DE CURRÍCULO 

Os comprovantes devem ser anexados na ordem que aparecem neste quadro 

 

ATIVIDADES PONTOS Pontuação 
candidato 

Pontuação 
comissão 

1- TITULAÇÃO     

Mestrado (um curso) 
 

Ciência da Informação 9,0   

Outras Áreas 
 8,0 

Graduação (um curso) 

Arquivologia,  
Biblioteconomia, 
Museologia  

5,0 
  

Outras Áreas 
 4,0 

Especialização (um curso)  
        (CH- 360 h) 

Arquivologia, 
Biblioteconomia, 
Museologia.  

5,0 
  

Outras Áreas 
 4,0 

2 – ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO    

Ensino em instituição de nível superior 
(por ano, máximo três) 

Ciência da Informação, 
Arquivologia, 
Biblioteconomia, 
Museologia. 

4,0 

  

Outros Cursos 
 3,0 

Monitoria (por semestre, máximo 
quatro) 

 

Arquivologia, 
Biblioteconomia, 
Museologia 

2,0 
  

Outros Cursos 
 1,5 

Pesquisa (por semestre, máximo 
quatro) 

Arquivologia, 
Biblioteconomia, 
Museologia 

4,0 
  

Outras Áreas 
 3,0 

Extensão (por semestre, máximo 
quatro) 

Arquivologia, 
Biblioteconomia, 
Museologia 

3,0 
  

Outras Áreas 
 2,0 

3 – PRODUÇÃO CIENTÍFICA    

Publicação de Livro (últimos cinco 
anos) 

Ciência da Informação 10,0   

Outras Áreas 
 9,0 

Publicação de Capítulo de Livro Ciência da Informação,  8,0   



 

(últimos cinco anos) Outras Áreas 
 7,0 

Artigo técnico-científico, em periódico 
Qualis A (últimos cinco anos) 

Ciência da Informação 5,0   

Outras Áreas 
 4,0 

Artigo técnico-científico em periódico 
Qualis B (últimos cinco anos) 

Ciência da Informação 4,0   

Outras Áreas 
 3,0 

Trabalhos publicados em anais de 
eventos científicos, na íntegra (últimos 
cinco anos). 

Ciência da Informação 4,0   

Outras Áreas 
 3,0 

                                                                                                                                                                 
TOTAL 

 
 
 

 



 

 


