EDITAL 005/PPG
GEGC/201
13
A Cooordenação do
d Programaa de Pós-Gr
Graduação em
m Engenharia e Gestãoo do Conheecimento
da Unniversidade Federal de Santa Cataarina – PPG
GEGC/UFSC
C, torna púública a abeertura do
processso seletivo para ingressso nos curssos de MES
STRADO e DOUTORA
ADO para o ano de
2014, nas áreas de Engenh
haria do Coonhecimentto, Gestão do Conheccimento e Mídia e
Conheecimento.

1 – Crronogramaa
Item

Atividadee

Perío
odo

1

Inscriçõess para o Processo Seletivoo

De 1ºº de julho a 11º de agosto de
d 2013

2

Nivelamennto (avaliaçãão de conheccimentos)
Uso do Am
mbiente de educação
e
a diistância do
PPGEGC//UFSC

De 06
6 de agosto a 16 de setem
mbro de 20133
Acessso ao Ambien
ente:
Das 00:05
0
horas dde 06 de agossto de 2013 até
a
as 23:55 horas de 16 de setem
mbro de 2013.

3

Divulgaçãão da lista do
os candidatoss aprovados no
n
nivelamennto e aptos a realização dda prova
presenciall

23 de setembro dee 2013

4

Prova pressencial

20 de outubro de 22013 das 14:30 às 17:30

5

Divulgaçãão da lista do
os candidatoss classificado
os
na prova presencial
p
no
o endereço: w
www.egc.ufssc.br

A parrtir das 17:000 horas de 28
8 de outubro de
2013

6

Entrega dee anteprojeto
o de pesquisaa e currículo
Lattes doss candidatos classificadoss na prova
presenciall

De 28
8 de outubro a 07 de novembro de 20013

7

Divulgaçãão da lista co
om a homologgação dos
A parrtir das 17:000 horas de 11
1 de novembrro
candidatos que realizaaram o envio do anteprojeeto e
de 2013
o: www.egc.uufsc.br
currículo, no endereço

8

Reunião da
d Comissão Avaliadora ppor área

De 11
1 a 19 de novvembro de 20
013

9

Período dee entrevistas (se necessárrio)

De 20
0 a 27 de novvembro de 20
013

10

Processo interno
i
de seeleção final ddos candidato
os

8 de novembbro a 06 de deezembro de
De 28
2013

11

Divulgaçãão do resultad
do final do P
Processo
Seletivo para
p Ingresso
o em 2014, noo endereço:
www.egc..ufsc.br

Até o dia 10 de deezembro de 2013
2

2 Vagas
2.1 Seerão ofereciddas até 35 (trinta e cincco) vagas paara o curso de Doutoraado e até 35 (trinta e
cinco)) vagas paraa o curso dee Mestrado para candiidatos brasileiros. Serãão oferecidaas até 10
(dez) vvagas para candidatos
c
estrangeiros
e
s, das quais até 5 vagass para o meestrado e atéé 5 vagas
para o doutorado,, cuja institu
uição de oriigem tenha convênio co
om a UFSC
C/PPGEGC ou tenha
bolsa ddo Governoo Brasileiro..
2.2 A
As vagas quue serão offertadas esttão condiciionadas à disponibiliddade de orrientação
(númeero limite de
d orientand
dos por oriientador) do
o quadro de professorres permaneentes do
PPGEGC/UFSC.
2.3 O Programa reserva-se o direito dee não preenccher todas as
a vagas dissponíveis. Caso
C
não
sejam efetivadas matrículas de candidaatos selecio
onados, o Programa
P
pooderá, a criitério da
Coorddenação e ouvido
o
o Colegiado D
Delegado, prreencher esstas vagas ccom a cham
mada de
candiddatos classifficados, seg
gundo os crit
itérios destee Edital.
2.4 Núúmero de caandidatos cllassificados por etapas::
Número de candidattos classifica
ados por etaapas
Mesttrado até 2000

Niveelamento
P
Prova
Prresencial
Reesultado
Final

Mídia
até 35

Engenharia
E
até 35

Douto
orado até 2000
Gestão
até 35

Mídia
M
até
a 35

Até 35 brasileiros
b
e aaté 5
esstrangeiros

Eng
genharia
até
a 35

Gestão
até 35

Até 35 brasileiros e aaté 5
esttrangeiros

Total
até
a 400
Total
até
a 210
Total
até
a 80

3 Proccedimentoss da Inscriçção para o N
Nivelamento
3.1 A inscrição para
p
o nivellamento se dará exclussivamente pelo
p
site doo Programa de PósGraduuação em Enngenharia e Gestão doo Conhecim
mento - PPG
GEGC <www
w.egc.ufsc.b
br>, das
00:05 horas do dia
d 1º de julho até as 223:55 horas do dia 1º de agosto dde 2013, ho
orário de
Brasíliia.
3.2 O PPGEGC não se reesponsabilizzará por in
nscrições viia internet não recebiidas por
motivoos de ordem técnica ou por proocedimento indevido ocasionado ou realizaado pelo
candiddato(a).

4 Da Realizaçãoo do Nivela
amento
ma vez conccluída a inscrição o canndidato estaará apto a utilizar
u
o am
mbiente de educação
e
4.1 Um
a distâância do PP
PGEGC/UFS
SC, no quall terá acesso
o aos conteú
údos e às avvaliações reeferentes
ao nivvelamento.
4.2 O nivelamentto ocorrerá por um perríodo de 6 (seis) semaanas, das 000:05 horas de
d 06 de
agostoo de 2013 atté as 23:55 horas
h
de 166 de setembrro de 2013.
Estarão disppensados do
d nivelam
mento aluno
os egressoss do cursoo de mestrrado do
4.3 E
PPGEGC/UFSC. No entanto
o, todos devverão se insscrever no período
p
de 1º de julho
o a 1º de
agostoo de 2013 paara poder reealizar a proova presenciial (ver item
m 3.1).

5 Provva presenciial
5.1 A Prova Presencial será
s
realizaada pelos candidatos aprovadoss no proccesso de
nivelam
mento e peelos alunoss egressos ddo curso de
d mestrado
o do PPGEG
GC, no dia 20 de
outubro de 2013 (domingo), das 14h300min às 17h
h30min.
5.2 O local e outras
o
inforrmações peertinentes à realização da Provva Presencial serão
divulggados no sitee do PPGEG
GC <www.eegc.ufsc.br>
> a partir do
d dia 23 de setembro de
d 2013.

o de anteprrojeto e currrículo
6 Proccedimentoss para envio
6.1 O envio do anteprojeto
a
e currículo Lattes atuaalizado deverá ser feito
to pelo amb
biente de
educaçção a distânncia do nivelamento no período dee 28 de outubro a 7 de nnovembro de
d 2013.
d procedim
mentos de envio
e
do
6.2 Oss candidatos devem seeguir as insttruções de formato e de
currícuulo Lattes e do antepro
ojeto de pesqquisa dispon
níveis no site do PPGE
EGC.
ii.

iii.

Serãoo considerad
das, para eefeito da análise
a
do currículo L
Lattes, a formação
f
acadêêmica, a produção
p
téécnico-científica e a experiênciia profissional do
candiddato.
Para efeito da análise
a
do aanteprojeto de pesquisa, o candiidato será avaliado
quanto à sua capaacidade de síntese e dee elaboração
o de uma prroposta de pesquisa,
p
bem como
c
quan
nto à sua ccompreensão
o do objeto
o de pesquuisa e form
mação do
EGC//UFSC. Paraa tal serão cconsiderado
os os seguinttes quesitoss:
a) Conteúdo
C
e forma doo anteprojeto: Será avaliada
a
a cclareza, con
ncisão e
r
respeito
às instruções
i
fo
fornecidas no
n site do PP
PGEGC.

iiii.

b) A
Aderência do
d tema aoo EGC: Serrá avaliado o grau de innterdisciplin
naridade
d propostaa e sua reelação com
da
m o objeto de pesquiisa e formação do
E
EGC/UFSC
C.
Caso necessário, para determ
minar a afin
nidade da proposta
p
com
m suas pesq
quisas, o
professsor permaanente do E
EGC poderrá solicitarr entrevistaa com o candidato
classificado de seu interessee, que podeerá ser feitaa pessoalmeente, via Intternet ou
videoconferênciaa, dependenndo da possiibilidade/dissponibilidadde.

mologação dos
d antepro
ojetos e currrículos La
attes
7 Hom
7.1 A homologaçção dos anteeprojetos e currículos Lattes subm
metidos (cuumprimento do item
6) seráá feita em listagem no
ominal a seer publicadaa no site do
o PPGEGC/
C/UFSC a partir das
17:00 horas do diia 11 de nov
vembro de 22013.
7.2 Nãão serão hom
mologadas as inscriçõees que tenhaam anexado
o currículo L
Lattes e antteprojeto
de pesquisa em formato diferente
d
doo exigido ou
o deixem de anexarr um dos arquivos
solicitados.

8 Divu
ulgação do Resultado Final do P
Processo Seletivo
8.1 A divulgaçãoo do resultaado final deeste Processso Seletivo se dará em
m listagem nominal
mbro de 2013.
publiccada no site do PPGEGC <www.eggc.ufsc.br>,, até o dia 10 de dezem

9 Mattrícula
9.1 A matrícula do candidaato no cursoo está cond
dicionada ao
a cumprim
mento dos seguintes
s
requisitos:
i.. Aprovaação neste Processo
P
Selletivo;
ii.. Comprovação atraavés de doccumento da formação acadêmica
a
de graduaçção (para
matrícuula no cursso de mesttrado) e dee mestrado (para matrrícula no curso
c
de
doutoraado). Para taal, serão ob servados oss seguintes critérios:
c
a) Som
mente pod
derão ser admitidos no mestrado aluno s com grraduação
(bacharelado ou licenciaatura) e cu
ursos tecnó
ólogos, conncluídos em
m curso
recoonhecido pelo
p
MEC e no douttorado alun
nos com m
mestrado em
m curso
recoonhecido pela
p
CAPE S, caso dee títulos em
mitidos no Brasil. Oss títulos
emiitidos no ex
xterior serãoo avaliados pelo
p colegiaado do PPG
GEGC.
b) Os candidatoss selecionaddos ao messtrado deveerão apreseentar certifiicado de
colaação de grrau com daata anteriorr à primeirra matrículaa no PPGE
EGC (1º
trim
mestre de 2014). Oss candidato
os selecion
nados ao ddoutorado deverão

iii..

iv..

v..

apresentar cóp
pia do dipploma de Mestrado
M
ou
o documen
entação oficcial que
com
mprove o cu
umprimentoo de todos os requisitoss para a connclusão do Mestrado
M
(ataa de defesa de dissertaação de messtrado, a qu
ual deverá sser substitu
uída pelo
diploma após sua emissãoo) e que o referido
r
Dip
ploma está em confecçção com
dataa anterior à data final do período de matrícu
ula do trimeestre escolh
hido para
efettivação da matrícula
m
noo PPGEGC (1º, 2º ou 3º
3 trimestre de 2014).
Comprovação, atrravés de doocumentos, dos itens de
d produção
ão técnico-ccientífica
registraados no currrículo Lattees do candiidato encam
minhado quuando da su
ubmissão
eletrônica de sua in
nscrição.
mo de Com
mpromisso qquanto à deedicação
Assinattura, por paarte do alunno, do Term
integral às atividades do Proggrama. O PPGEGC
P
ex
xige dedicaçção integrall de seus
alunos,, isto é, seus discentes devem cum
mprir uma carga
c
horáriia mínima dedicada
d
ao cursso e devem
m estar dissponíveis para
p
as ativ
vidades currriculares conforme
Calenddário Acadêm
mico defini do pelo Pro
ograma.
Os doccumentos accima citadoss deverão ser
s entreguees fisicamennte à secretaaria para
efetivaçção da matrrícula no PP
PGEGC.

9.2 Aoos candidatos ao Doutorado aprovvados nestee Processo Seletivo
S
serrá permitido
o, com a
anuênccia expressa do orienttador, o inggresso ao cu
urso no prim
meiro, seguundo ou no terceiro
trimesstre do ano de 2014. Os candidaatos deverãão efetuar sua
s matrícuula no trim
mestre de
ingresso de acorrdo com o período dde matrículla, período este definnido no Caalendário
Acadêêmico de 2014 a ser publicado nno site do EGC. A não
n observâância destess prazos
implicca na descllassificação
o do candiddato e con
nsequente impossibilid
i
dade de reealizar a
matríccula inicial.

10 Reccursos
Os reccursos deveerão ser enccaminhadoss a secretarria do PPGEGC em aaté 24 horass após a
publiccação do ressultado de cada etapa.
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