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ETAPA 1 

1 INTRODUÇÃO  

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba 

– PPGCI/UFPB - foi credenciado pela Coordenação de Avaliação de Pessoal de Nível Superior – Capes 

- em 14 de julho de 2006, tendo a primeira turma, em nível de mestrado, ingressado em 2007. Na 

primeira avaliação trienal, cujo resultado foi divulgado em 2010, o Programa obteve conceito quatro 

o que motivou o envio de nova proposta no Aplicativo de Proposta de Curso Novo (APCN) no nível 

de doutorado aprovado pela Capes em abril de 2012, atingindo com isso a condição de Programa 

tendo em vista a abrangência dos níveis: mestrado e doutorado. 

O PPGCI/UFPB tem se posicionado na comunidade científica na geração de conhecimento e 

qualificação de docentes e pesquisadores, sendo a primeira iniciativa desse porte no Nordeste 

brasileiro, num momento em que o Brasil dispunha de somente quatro cursos na área de Ciências 

Sociais Aplicadas 1, atual área de Comunicação e Informação. Tais cursos tiveram como base a 

implantação e o desenvolvimento de pesquisas na área da Biblioteconomia inicialmente e 

posteriormente na Ciência da Informação. O aprofundamento do conhecimento técnico-científico 

sobre comunidades em condições de vulnerabilidade econômica, social e educacional incentivava e 

inseria pesquisadores na produção de equipamentos informacionais, educacionais e resultados 

acadêmicos. 

Fundamentados no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) que tem a ampliação e qualificação acadêmica como uma de suas diretrizes 

básicas, baseados ainda na experiência que a comunidade de docentes e pesquisadores da área da 

Ciência da Informação, o Programa de Pós-Graduação da em Ciência da Informação da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) atua na  área de concentração: Informação, Conhecimento e Sociedade, 

que se concretiza por meio da articulação de docentes pesquisadores e pesquisas em três linhas de 

pesquisa: 1) Informação, Memória e Sociedade; 2) Organização, Acesso e uso da Informação; 3) 

Ética, Gestão e Política de Informação.  

O PPGCI/UFPB cumpre diretrizes do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) de expansão 

dos PPG na região Nordeste, equilibrando a oferta de cursos de pós-graduação, especialmente de 

doutorado, em relação as outras regiões do país, destacando a concentração de cursos nas regiões 

Sul e Sudeste. 

Sendo o mais antigo curso de Doutorado em Ciência da Informação na região Nordeste, o 

PPGCI/UFPB atrai candidatos de todo país. 
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O PPGCI/UFPB desfruta de conceito quatro e agrega 27 docentes, sendo 22 na condição de 

permanentes, 3 colaboradores e 2 docentes visitantes (uma brasileira oriunda da UFPR e a uma 

docente espanhola da Universidade Complutense de Madrid). Conta dissertações defendidas no 

exato período de vinte e quatro meses; quatro turmas de doutorado em curso, retorno de bolsistas 

sanduíche em universidades estrangeiras, a saber: Universidade de Saragoza, Universidade de 

Murcia, Universidade de Milwaukee, Syracuse Universit, Universidad de Barcelona, a Universidade 

de Coimbra e Universidade do Porto. 

São resultados com contabilidade positiva, que nos impulsionaram a participar novamente 

da chamada pública interna para professor visitante. Compreendemos esta oportunidade como 

uma estratégia que se coaduna ao projeto de internacionalização do PPGCI/UFPB no sentido de 

reforçar seus objetivos, da melhoria do conceito do Programa, de ampliação dos índices de 

produtividade acadêmica e consolidação do programa. 

Em nível internacional, o PPGCI/UFPB tem laços acadêmicos com a Universidade de Coimbra, 

a Universidade do Porto, a Universidade de Saragoza, a Universidade de Murcia, a Universidade de 

Complutense de Madrid, a Universidade de Milwaukee, a Universidade de Tenesse e a Universidade 

de Pompeu Fabra. Tais parcerias contribuem para a oxigenação de ideias, aumento da produção 

acadêmica e  compartilhamento de experiências.  

Ressaltamos a necessidade da contratação, de professores visitantes especialistas 

estrangeiros com reconhecida competência acadêmico-científica na área de Ciência da Informação 

ou áreas afins, para contribuir para na consolidação da pesquisa, da pós-graduação, 

internacionalização institucional e inovação das práticas acadêmicas de ensino e pesquisa. 

 

2 NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE 

 

O relatório da Avaliação Quadrienal (2017) do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação da UFPB destacou que o Programa apresenta relevância na produção de conhecimento 

e na formação de recursos humanos. Há consistência na relação entre área de concentração, linhas 

de pesquisa, projetos de pesquisa, produção intelectual e estrutura curricular. Os projetos de 

pesquisa estão compatíveis com a proposta do Programa com infraestrutura adequada para o seu 

funcionamento. 

 

 O mesmo relatório indicou que são pontos muito fortes do PPGCI/UFPB: 

a) Proposta do Programa; 
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b) Corpo Docente; 

c) Corpo Discente, Teses e Dissertações; 

d) Inserção Social. 

 

Porém, destacou que o programa deve ampliar suas ações de internacionalização por meio 

de uma produção científica qualificada, realizada em parceria e formalizadas com instituições e 

pesquisadores estrangeiros e por meio de convênios estabelecidos com instituições estrangeiras de 

Ensino e pesquisa. 

Neste sentido, a participação do programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da 

Universidade Federal da Paraíba na chamada pública para professor visitante se justifica por ser 

uma estratégia para, em consonância com o Plano Institucional de Internacionalização da UFPB, 

alcançar os objetivos de internacionalização do programa e potencializar a melhoria do conceito do 

programa na próxima avalição quadrienal. 

 

3 ÁREA DE ATUAÇÃO E PERFIL DO(A) DOCENTE VISITANTE 

 

2.1 SOBRE A ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

Nesta proposta, estabelecemos como área de atuação para o(a) prof(a). visitante o mesmo 

conjunto temático que define a área de concentração do PPGCI: “Informação, Conhecimento e 

Sociedade”, que estrutura o programa em três linhas de pesquisa nos níveis de mestrado e 

doutorado. 

O docente visitante se vinculará a uma das linhas de pesquisa como professor permanente 

e poderá atuar de forma transversal em mais de uma linha de pesquisa. 

Linha 1 – Informação, Memória e Sociedade; 

Linha 2 – Organização, Acesso e Uso da Informação; 

Linha 3 -  Ética, Gestão e Políticas de Informação. 

 

3.2 SOBRE O PERFIL DO CANDITATO 

 

O docente visitante que se candidatar à atuação no PPGCI/UFPB deve: 

 

a) possuir formação em nível de doutorado em qualquer área do conhecimento, sendo 
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desejável que o Doutorado tenha sido realizado na área de Ciência da Informação; 

 b) apresentar experiência no ensino de pós-graduação; 

 c) ter índices regulares de produção científica em livros; 

 d) ter índices regulares de produção científica em periódicos nos estratos superiores da 

escala Qualis Periódicos ou JCR igual ou superior à média da área de Comunicação e Informação ou 

índice h igual ou superior à média da área de Comunicação e Informação; 

 e) ter índices regulares de produção científica em eventos científicos internacionais; 

 f) apresentar produção científica com aderência à área de concentração do PPGCI; 

g) rede de contatos para geração de convênios entre o PPGCI/UFPB e instituições 

estrangeiras de pesquisa; 

h) potencial e experiência na captação de recursos oferecidos por agências internacionais e 
nacionais. 
 

4 OBJETIVOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO  

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Fortalecer os vínculos institucionais entre o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

da Universidade Federal da Paraíba e instituições estrangeiras de pesquisa, por meio de ações 

acadêmicas e de inovação. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Fomentar a excelência científica e inciativas de inovação no Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação da UFPB; 

 

b) consolidar a política institucional de internacionalização e transversalidade do ensino, pesquisa, 

extensão e inovação da UFPB, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação; 

 

c) reforçar o ensino de pós-graduação e a pesquisa de excelência em Ciência da Informação na UFPB. 
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4 IMPACTO PARA O DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO-CIENTÍFICO INSTITUCIONAL  

 

 A priori, estimamos como impacto para desenvolvimento acadêmico-científico do 

PPGCI/UFPB: 

 

a) Melhoramento da produção científica do corpo docente do PPGCI/UFPB por meio de 

publicações com parceiros estrangeiros em veículos de publicação internacional avaliados pelas 

seguintes métricas: i) Qualis periódicos nos estratos superiores, ii) índice JCR igual ou superior à 

média da área de Comunicação e Informação e iii) índice h igual ou superior à média da área de 

Comunicação e Informação; 

b) efetivação de convênios com Instituições estrangeiras de pesquisa; 

c) oxigenação nas práticas acadêmicas e científicas no PPGCI/UFPB a partir do diálogo e de 

ações com docentes visitantes estrangeiros. 

 

4 ATIVIDADES PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

As metas inerentes à atuação do professor visitante, que atuará no interstício de um ano, 

deverão ser alcançadas por meio das seguintes atividades: 

a) Mediação e efetivação de, no mínimo, 2 convênios entre o PPGCI/UFPB e instituições 

estrangeiras de ensino/pesquisa; 

b) oferta de, no mínimo, 1 (uma) disciplina na Pós-Graduação, em língua estrangeira na 

modalidade presencial ou a distância. 

c) orientação e/ou coorientação, presencial ou a distância, de pelo menos 1 (um) discente 

de mestrado ou doutorado do PPGCI/UFPB; 

d) submissão de, no mínimo, 2 (dois) artigos em revistas com estratos superiores da escala 

Qualis Periódicos e/ou JCR ou índice h igual ou superior à média da área de Comunicação 

e Informação; 

e) organização de uma publicação de livro com docentes e pesquisadores de instituições 

estrangeiras e docentes do PPGCI/UFPB; 

f) participação em bancas de mestrado/doutorado do PPGCI/UFPB; 

g) realização de conferências, em língua estrangeira, em cursos ou eventos acadêmicos 

ofertados pelo PPGCI/UFPB. 
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h) realizar ações de integração com Grupos de Pesquisa de docentes do PPGCI/UFPB e 

grupos de pesquisa estrangeiros. 

 

5 GARANTIAS DE INFRA-ESTRUTURA E ACOLHIMENTO   

 

Os docentes visitantes são acolhidos para desenvolver suas atividades em uma sala exclusiva 

com mesas, cadeiras, ar condicionado e acesso à internet. 

O Programa conta com duas salas de aula que foram reformadas, mobiliadas e equipadas 

com data show, sistema de áudio embutido e TV de LCD. Além disto foram destinados aos alunos 

de mestrado e doutorado duas salas para estudos em grupo, equipadas com computadores. 

No CCSA o Programa ainda dispõe de dois auditórios climatizados, com capacidade para 100 

lugares  e 50 lugares. 

Em separado, mas próximo das dependências recém descritas, há duas salas destinadas às 

Reuniões do Colegiado do Curso. Em espaço físico anexo a estrutura administrativa está também 

localizada a sala do periódico Informação & Sociedade: Estudos. 

Sala de reunião exclusiva do Programa com computador, mesa de reunião, data-show, 

quadro branco e cadeiras que comportam o colegiado do curso. 

O PPGCI compartilha os laboratórios localizados no Centro de Ciências Sociais Aplicadas e na 

Central de Aulas da UFPB. Tais laboratórios estão a seguir discriminados com quantidade e 

diversidade de equipamentos. 

 

As salas destinadas a gestão do PPGCI estão à disposição dos docentes visitantes e contam 

com quatro computadores completos, uma impressora multifuncional Xerox Phaser 3200 MFP, uma 

impressora HP PhotoSmartPlus distribuídas entre a Coordenação e a Secretaria e Arquivo do PPGCI.  

A Biblioteca Central como as demais congêneres disponibiliza para  seus usuários, inclusive 

os docentes visitantes, os títulos de periódicos em formato eletrônico por meio do Portal da CAPES. 

O CCSA dispõe de uma Biblioteca compartilhada por todos os programas e cursos vinculados às 

Ciências Sociais Aplicadas atendendo a necessidades de informação dos Cursos de Pós-Graduação 

em Administração, Ciência da Informação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Ciências 

Atuariais. Os acervos são permanentemente ampliados com novas aquisições adquiridas com 

recursos dos Cursos de Pós-Graduação e do próprio CCSA. A Biblioteca do CCSA encontra-se em um 

novo ambiente físico recentemente construído com 476m2. 

Para além das bibliotecas descritas acima o PPGCI conta ainda com a Biblioteca Silvio Frank 
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Alen e a Biblioteca Mirian de Albuqueque Aquino (ex docente do PPGCI/UFPB) do NDIHR. Na 

biblioteca do NDIHR encontram-se ainda obras sobre a Paraíba, e exaustivamente sobre a temática 

de memória. 

 

6 PERFIL DA BANCA AVALIADORA DA ETAPA 2 (processo seletivo simplificado) 

 

O Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação (PPGCI/UFPB) indica o 

Departamento de Ciência da Informação (DCI/UFPB) para executar o processo seletivo simplificado 

para professor visitante se realiza em etapa única, por meio da análise curricular dos candidatos. 

 

6.1 Comporão a Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado: 

a) Dois avaliadores internos; 

b) Um avaliador externo. 

 

6.2 Os avaliadores internos devem; 

a) Possuir título de Doutor; 

b) Ser membro do Colegiado do PPGCI/UFPB; 

c) Ser membro do Colegiado do DCI/UFPB. 

 

6.3 Os avaliadores externos devem; 

d) Possuir título de Doutor; 

e) Possuir experiência de 5 anos como docente de pós-graduação. 


