EDITAL 10/PPGEGC/2012
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento
da Universidade Federal de Santa Catarina – PPGEGC/UFSC, torna pública a abertura do
processo seletivo para ingresso nos cursos de MESTRADO e DOUTORADO nas áreas de
Engenharia do Conhecimento, Gestão do Conhecimento e Mídia e Conhecimento – Turma
2013.
1 – Cronograma
Inscrições para o Processo Seletivo

02 de julho a 02 de agosto de 2012

Nivelamento (avaliação de conhecimentos)

07 de agosto a 17 de setembro de 2012.
Abertura das atividades da semana às 00:05 de
terça-feira e encerramento as 23:55 da próxima
segunda-feira.

Divulgação dos candidatos habilitados no nivelamento
e aptos a realização da prova presencial

24 de setembro de 2012

Prova presencial

14 de outubro de 2012 das 14:30 às 17:30

Divulgação da lista dos candidatos classificados na
prova presencial

22 de outubro de 2012

Entrega de anteprojeto de pesquisa e currículo Lattes
dos candidatos classificados na prova presencial

22 a 31 de outubro de 2012

Divulgação dos candidatos com anteprojeto e currículo
homologadas

09 de novembro de 2012

Reunião da Comissão Avaliadora por área

12 a 20 de novembro de 2012

Período de entrevistas (se necessário)

21 a 28 de novembro de 2012

Seleção dos candidatos

29 de novembro a 06 de dezembro de 2012

Divulgação do resultado final do Processo Seletivo
para Ingresso em 2013.

11 de dezembro de 2012

2 – Vagas
Serão oferecidas até 35 (trinta e cinco) vagas para o curso de Doutorado e até 35 (trinta e
cinco) vagas para o curso de Mestrado para candidatos brasileiros, 10 (dez) vagas para
candidatos de convênio DINTER e até 5 (cinco) vagas para candidatos estrangeiros cuja
instituição de origem tenha convênio com o PPGEGC ou tenha bolsa do Governo Brasileiro.
IMPORTANTE: As vagas disponíveis para os cursos de Mestrado e Doutorado para
ingresso em 2013 serão definidas de acordo com o limite de orientandos
(disponibilidade de orientação) do quadro de professores permanentes do
PPGEGC/UFSC.

3 – Procedimentos da Inscrição para o Nivelamento
A inscrição para o nivelamento deverá ser realizada somente através so site do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento - PPGEGC <www.egc.ufsc.br>,
no período de 02 de julho a 02 de agosto de 2012 (até as 23h55min, horário de Brasília),
conforme instruções no site.
i. Egressos do EGC. Estarão dispensados do nivelamento alunos egressos do curso de
mestrado do PPGEGC/UFSC. No entanto, todos deverão se inscrever no período de
02 de julho a 02 de agosto de 2012 para realizar a prova presencial.
ii. Nivelamento por EaD. Uma vez concluída a inscrição o candidato estará apto a
utilizar o ambiente de educação a distância do PPGEGC/UFSC, que liberará o acesso
aos conteúdos e às avaliações referentes ao nivelamento. O nivelamento ocorrerá por
6 (seis) semanas no período de 07 de agosto a 17 de setembro.
iii. A lista com os candidatos habilitados no Nivelamento será divulgada no site do
PPGEGC <www.egc.ufsc.br> a partir do dia 24 de setembro de 2012.
4 – Prova presencial
A Prova Presencial será aplicada no dia 14 de outubro de 2012 (domingo), das 14h30min às
17h30min. Os (As) candidatos(as) habilitados(as) no nivelamento estarão aptos a realizar a
Prova Presencial.
O local e outras informações pertinentes à realização da Prova Presencial serão divulgados
no site do PPGEGC <www.egc.ufsc.br> a partir do dia 24 de setembro de 2012.
5 – Procedimentos para envio de anteprojeto e currículo
O envio do anteprojeto e currículo Lattes atualizado deverá ser feito pelo Ambiente Virtual
de Aprendizado do Nivelamento entre os dias 22 de outubro e 31 de outubro de 2012.
IMPORTANTE: os candidatos devem seguir as instruções de formato e de procedimentos
de envio disponíveis no site do PPGEGC.
A homologação dos anteprojetos e currículo Lattes submetidos (cumprimento do item 5)
será feita em listagem nominal publicada no site do PPGEGC/UFSC no dia 09 de novembro
de 2012.
Não serão homologadas as inscrições que:
i. Tenham anexado currículo Lattes em formato diferente do exigido;
ii. Tenham anexado anteprojeto de pesquisa em formato diferente do exigido
(conforme instruções constantes no site do PPGEGC; ou
iii. Tenham deixado de anexar um dos arquivos solicitados.

Observação: O PPGEGC não se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas
por motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido do (a) candidato (a).
6 – Divulgação de Resultados
A divulgação dos resultados deste Processo Seletivo se dará em listagem nominal publicada
no site do PPGEGC <www.egc.ufsc.br>, até o dia 11 de dezembro de 2012.
7 – Processo de Seleção
A seleção será realizada em três etapas, como segue:
7.1 - Etapa Habilitatória
Os candidatos serão classificados quanto ao seu resultado na avaliação de conhecimento no
nivelamento. Serão habilitados até 200 candidatos do Mestrado e até 200 candidatos do
Doutorado;
7.2 – Etapa Prova Presencial
Os candidatos serão classificados quanto ao seu resultado na avaliação da Prova Presencial,
conforme tabela a seguir:
Número de candidatos classificados por etapas

Nivelamento

Prova Presencial
Resultado Final

Mestrado

Doutorado

Total

200

200

400

Mídia

Engenharia

Gestão

Mídia

Engenharia

Gestão

até 35

até 35

até 35

até 35

até 35

até 35

Até 35 brasileiros, até 5
estrangeiros e até 4 Dinter

Até 35 brasileiros, até 5
estrangeiros e até 4 Dinter

210
Até 88

7.3 – Etapa Classificatória
A Etapa Classificatória será composta pelas seguintes fases.
i.

Análise do currículo Lattes do candidato: serão consideradas, para efeito da
análise desse critério de aprovação, a formação acadêmica, a produção técnicocientífica e a experiência profissional do candidato.

ii.

Avaliação do anteprojeto de pesquisa: para efeito da análise deste critério, o
candidato será avaliado quanto à sua capacidade de síntese e de elaboração de
uma proposta de pesquisa, bem como quanto à sua compreensão do objeto de
pesquisa e formação do EGC/UFSC. Para tal serão considerados os seguintes
quesitos:

a) Conteúdo e forma do anteprojeto. Será avaliada a clareza, concisão e
respeito às instruções fornecidas no site do PPGEGC.
b) Aderência do tema ao EGC. Será avaliado o grau de interdisciplinaridade
da proposta e sua relação com o objeto de pesquisa e formação do
EGC/UFSC.
iii.

Entrevista com o candidato (facultativa ao orientador): caso necessário, para
determinar a afinidade da proposta com suas pesquisas, o professor permanente
do EGC poderá solicitar entrevista com candidato classificado de seu interesse,
que poderá ser feita pessoalmente, via Internet ou videoconferência, dependendo
da conforme possibilidade/disponibilidade.

7.4 – Disponibilidade de Orientação
O aceite de candidatos para os cursos de mestrado e doutorado do PPGEGC está sujeito à
disponibilidade de orientação por professor permanente Programa.
8 – Preenchimento de Vagas
O Programa reserva-se o direito de não preencher todas as vagas disponíveis. Caso não
sejam efetivadas matrículas de candidatos selecionados, o Programa poderá, a critério da
Coordenação, preencher estas vagas com a chamada de candidatos selecionados, segundo os
critérios deste Edital.
Aos candidatos ao Doutorado aprovados neste Processo Seletivo, será permitido o início do
curso no primeiro, segundo ou terceiro trimestre do ano de 2013. Esta decisão cabe ao
professor orientador com anuência do candidato aprovado.
9 – Requisitos para Matrícula
A matrícula no curso está condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:
i. Aprovação neste Processo Seletivo;
ii. Comprovação, através de documento, Formação Acadêmica de graduação (para
matrícula no curso de mestrado) e de mestrado (para matrícula no curso de
doutorado) e de. Para tal, serão observados os seguintes critérios:
i. Formação exigida. Somente poderão ser admitidos no mestrado alunos com
graduação (bacharelado ou licenciatura) concluída em curso reconhecido pelo
MEC e no doutorado alunos com mestrado em curso reconhecido pela CAPES.
Caso de títulos emitidos no Brasil. Os títulos emitidos no exterior serão
avaliados pelo colegiado do PPGEGC
ii. Documentos exigidos. Os candidatos selecionados ao mestrado deverão
apresentar certificado de colação de grau com data anterior à primeira matrícula
no PPGEGC. Os candidatos selecionados ao doutorado deverão apresentar
cópia da ata de defesa da dissertação de mestrado com data anterior à data final
de efetivação da matrícula no PPGEGC. Em ambos os casos a documentação

referida deverá ser entregue à secretaria para efetivação da primeira matrícula
no PPGEGC.

iii. Comprovação, através de documentos, dos itens de produção técnico-científica
registrados no currículo Lattes do candidato encaminhado quando da submissão
eletrônica de sua inscrição;
iv. Assinatura do Termo de Compromisso quanto à dedicação Integral às atividades do
Programa;
i. Observação: O PPGEGC exige dedicação integral de seus alunos, isto é, seus
discentes devem cumprir uma carga horária mínima dedicada ao curso e devem
estar disponíveis para as atividades curriculares conforme Calendário
Acadêmico definido pelo Programa.

10 – Recursos
Os inscritos no Processo Seletivo declaram ciência e concordância com as regras
estabelecidas no presente Edital.
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