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EDITAL 03/2016/PPGTIC

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da
Informação e Comunicação (PPGTIC) da Universidade Federal de Santa Catarina
– Campus de Araranguá, torna pública a abertura de inscrições para a seleção e
matrícula no Curso de Mestrado – Turma 2017.

1 DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA NO CURSO DE
MESTRADO PARA O ANO DE 2017
1.1 Área de concentração: Tecnologia e Inovação
1.1.1 Linha de pesquisa: Tecnologia Computacional
OBJETIVO: O objetivo desta linha de pesquisa é desenvolver modelos, técnicas e
ferramentas computacionais auxiliando na resolução de problemas de natureza
interdisciplinar.
1.1.2 Linha de pesquisa: Tecnologia, Gestão e Inovação
OBJETIVO: Esta linha de pesquisa trabalhará as novas tecnologias da informação e
comunicação para o desenvolvimento de novas metodologias, técnicas, processos
para a gestão das organizações.

1.1.3 Linha de pesquisa: Tecnologia Educacional
OBJETIVO: A linha de pesquisa envolve o estudo, a concepção, o desenvolvimento
e a construção de materiais de apoio ao ensino e à aprendizagem visando fomentar
o desenvolvimento de habilidades e competências para uso de tecnologias como
apoio a inovações educacionais nos diferentes níveis de educação.
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2 DAS VAGAS
2.1 Serão oferecidas até 30 (trinta) vagas para o ano de 2017, nas 3 (três) linhas de
pesquisa do Programa, a saber:

I – Tecnologia Computacional, até 10(dez) vagas
II – Tecnologia, Gestão e Inovação, até 10(dez) vagas
III – Tecnologia Educacional, até 10(dez) vagas
3

DAS INSCRIÇÕES

Para inscrever-se no processo seletivo para mestrado no PPGTIC, o candidato
(brasileiro ou estrangeiro) deverá:
3.1
Preencher o formulário
on
http://capg.sistemas.ufsc.br/i nscricao/

line

de

inscrição

disponível

em:

3.2 Preparar um plano de pesquisa de no máximo 5 (cinco) páginas A4 descrevendo
seu Projeto de Pesquisa.
3.3 Entregar na Secretaria do PPGTIC, dentro do prazo de inscrição estabelecido no
cronograma, os seguintes documentos:
Uma foto 3x4 (recente);
Currículo Vitae no modelo Lattes (cadastrável em lattes.cnpq.br) impresso
e documentado.
Cópia autenticada do diploma de Graduação;
Caso o candidato esteja em vias de concluir seu curso de graduação,
deverá fornecer uma declaração da Universidade em que estuda,
informando que terá condições de concluir o curso e obter o respectivo
diploma até a data de matrícula no curso.
O diploma de curso de graduação no exterior ainda não
reconhecido/validado por Instituição de Ensino Superior do Brasil deve ser
apresentado com visto consular brasileiro de autenticação e será avaliado
pelo Colegiado Delegado do PPGTIC.
Cópia autenticada do histórico escolar da graduação;
Plano de Pesquisa.
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Endereço da secretaria do PPGTIC:
Rua: Pedro João Pereira, 150.
Bairro: Mato Alto - CEP 88900-000 - ARARANGUÁ / SC
Telefones: +55 (48) 3721-6250
Sala 108
Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 13h30min. às
17h30min.
E-mail de contato: ppgtic@contato.ufsc.br
3.4 Não serão aceitos documentos entregues via correio e após o encerramento do
prazo de inscrição.
3.5 Ao receber os documentos no prazo legal, a Secretaria fornecerá um
comprovante de entrega da documentação exigida.
4 DA SELEÇÃO
O Processo Seletivo será composto de 2 (duas) etapas:
4.1 Primeira Etapa: Prova Escrita de caráter eliminatório.
4.1.1 A prova será realizada no dia 25 de novembro de 2016, às 14h, em salas a
serem divulgadas oportunamente, com duração de 2 horas, não sendo permitido
qualquer tipo de consulta.
4.1.2 A prova será na Unidade do bairro Mato Alto UFSC do Campus Araranguá no
endereço da secretaria do PPGTIC e, será constituída de 15 (quinze) questões de
múltipla escolha referentes aos textos que estarão disponíveis no site do Programa
junto à abertura do edital.
4.1.3 Os candidatos devem comparecer no mínimo com 30 minutos de antecedência
e apresentar cédula de identidade original ou documento com foto legalmente
equivalente.
4.1.4 Serão considerados classificados para a próxima etapa, para cada linha de
pesquisa, até 30 (trinta) candidatos que obtiverem nota igual ou superior a setenta
por cento da média das notas dos candidatos. Caso ocorra empate entre dois ou
mais candidatos será considerado classificado para a próxima etapa o candidato
mais idoso.
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4.1.5 A Prova Escrita será única para todos os candidatos não importando a linha de
pesquisa para a qual está se inscrevendo.
4.1.6 O candidato deverá se apresentar para realizar a Prova Escrita portando
somente caneta de tinta de cor azul ou preta.

4.2 Segunda Etapa: Avaliação do Projeto de Pesquisa
4.2.1 A Segunda Etapa consistirá da análise do Projeto de Pesquisa dos candidatos
selecionados na Etapa 1 pelos professores permanentes do PPGTIC.
4.2.2 O Projeto de Pesquisa (sem identificação do autor, nem capa, nem anexos ou
apêndices deverá ser elaborado em até 5 (cinco) páginas A4 e deverá ser composto
pelos seguintes itens:
Título;
Linha de pesquisa;
Introdução;
Problema da Pesquisa;
Objetivos (geral e específicos);
Aderência com o PPGTIC e com a Linha de Pesquisa;
Fundamentação Teórica;
Procedimentos Metodológicos;
Cronograma;
Resultados esperados;
Referências.
4.2.3 Os aspectos avaliados serão: aderência do Projeto de Pesquisa com o tema
escolhido e com a Linha de Pesquisa do PPGTIC; contextualização e relevância do
problema; objetivos viabilidade do projeto, coerência e adequação teóricometodológica da proposta, atualidade e relevância da bibliografia, estrutura do
Projeto de Pesquisa, ortografia e clareza da redação.
4.2.4 Será atribuída ao Projeto de Pesquisa nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). A lista
de candidatos selecionados será divulgada no site do Programa de Pós -Graduação
em Tecnologias da Informação e Comunicação (http://ppgtic.ufsc.br) conforme
cronograma estabelecido no Item 7 deste edital.
4.2.5 Caso a nota do Projeto de Pesquisa seja inferior a 6,0 (seis), o candidato
estará, automaticamente, desclassificado do processo seletivo.
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5 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
5.1 A nota final será composta pela nota da Prova Escrita (com peso de 40%) e pela
nota do Projeto de Pesquisa (com peso de 60%).
5.2 Serão selecionados até 10 (dez) candidatos por linha de pesquisa que obtiverem
as maiores notas finais em suas respectivas linhas.
5.3 A divulgação do resultado final será em lista de candidatos classificados em
ordem alfabética por Linha de Pesquisa.
5.4 A lista de candidatos selecionados será divulgada no site do Programa de Pós Graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação (http://ppgtic.ufsc.br)
conforme cronograma estabelecido no item 7 deste Edital.
5.5. Caso o candidato selecionado desista da matrícula no Programa, outro
candidato, obedecendo a ordem de classificação das notas finais, poderá ser
selecionado para a mesma linha de pesquisa do candidato desistente.
6 REQUISITOS
É elegível para o processo seletivo o candidato que possua diploma de graduação,
emitido ou validado como equivalente por instituição de ensino superior brasileira
reconhecida pelo Ministério da Educação.
7 CRONOGRAMA
Atividades
Publicação do Edital
Período para
candidatos

a

Datas
Em 14/10/2016

inscrição

dos De
14/10/2016
a
14/11/2016:
Inscrições on line e recebimento de
documentações na secretaria do
PPGTIC.

Divulgação dos candidatos com 16/11/2016: Divulgação no site do
inscrição homologada
PPGTIC da listagem de inscrições
homologadas.
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Período
para
solicitação
recursos da inscrição

de 17/11/2016: Na secretaria do PPGTIC
das 14h às 17h – Período para
solicitar recurso referente ao processo
de inscrição.

Divulgação do resultado dos
recursos referentes ao processo de
inscrição
**Primeira Etapa: Prova Escrita
(eliminatória) – selecionará até 30
(trinta) alunos
por
linha
de
pesquisa para a Etapa 2
Primeira Etapa: Período para
Solicitação de Recursos dos
termos da Prova Escrita

18/11/2016: Análise dos recursos e
divulgação dos resultados.
25/11/2016 – das 14h às 16h: Prova
Escrita composta de 15 (quinze)
questões objetivas.
28/11/2016: Na secretaria do PPGTIC
das 14h às 17h - Período para solicitar
recurso referente aos termos primeira
etapa (resultado da Prova Escrita).

Primeira Etapa: Divulgação do 29/11/2016: Divulgação do resultado
Resultado da Prova Escrita (site do da Prova Escrita.
PPGTIC e mural da secretaria)
Período
para
Solicitação
de 01/12/2016: Na secretaria do PPGTIC
Recursos da primeira etapa
das 14h às 17h – Período para
solicitar
recurso referente
aos
resultados da
Primeira
Etapa
(resultado da Prova Escrita).
Apreciação
e
divulgação
Resultado
dos
Recursos
primeira etapa

do 02/12/2016: Análise dos recursos e
da divulgação dos resultados e dos
selecionados para a próxima etapa.

Segunda
Etapa:
Análise dos De 05/12/2016 a 09/12/2016: Os
Projetos
de
Pesquisa
dos professores
credenciados
como
candidatos
selecionados
na permanente
selecionarão
os
primeira
etapa
por linha
de candidatos classificados na primeira
pesquisa.
etapa. Se necessário o professor
marcará um dia e horário para arguir o
candidato.
Segunda Etapa: Divulgação do 09/12/2016: Divulgação do resultado
Resultado da Análise dos Projetos
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de Pesquisa
Período
para
Solicitação
Recursos da segunda etapa

da análise dos Projetos de Pesquisa.
de 12/12/2016: Na secretaria do PPGTIC
das 14h às 17h – Período para
solicitar recurso referente à segunda
etapa (Projeto de Pesquisa).

Divulgação dos Recursos e do 13/12/2016: O resultado dos recursos
resultado final
da segunda etapa e a listagem final
dos selecionados estarão disponíveis
no site http://ppgtic.ufsc.br.
Período de Matrículas

As Matrículas serão realizadas de
acordo com o Calendário Acadêmico
de 2017, das 13h30 às 17h - Na
secretaria do PPGTIC – unidade Mato
Alto.

** - O gabarito referente à Prova Escrita será divulgado no site do PPGTIC
após às 16h.

8 MATRÍCULA
8.1 Para que a Secretaria informe os dados (usuário e senha) para matrícula, os
candidatos selecionados deverão, no início do trimestre letivo de 2017, em data a
ser divulgada no site do PPGTIC, em consonância com o Calendário Acadêmico de
2017, apresentar cópias autenticadas em Tabelionato, Cartório ou na própria
secretaria do PPGTIC, mediante comparação com os documentos originais, os
documentos especificados nos subitens 8.1.1 e 8.1.2.
8.1.1 Candidatos brasileiros deverão apresentar os seguintes documentos:
Foto 3X4;
Certidão de nascimento ou casamento;
Cédula de identidade civil (RG), emitida por Instituto de Identificação, não
sendo aceitos documentos de identidade emitidos por outras instituições,
nem tampouco a carteira de motorista;
CPF;
Diploma de graduação;
Histórico Escolar da graduação.
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8.1.2 Candidatos estrangeiros deverão apresentar os seguintes documentos:
Foto 3X4;
Certidão de nascimento ou casamento;
Cédula de identidade, uma das seguintes opções:
Cédula de identidade de estrangeiro permanente; ou
Cédula de identidade de estrangeiro temporário e cédula de identidade
do país de origem; ou
Visto temporário vigente, tipo IV (visto de estudante), contido no
passaporte e cédula de identidade do país de origem.
Diploma de graduação;
Histórico escolar da graduação.
Comprovante de permanência legal no país (necessário apresentar
durante todo o curso).
8.2 A não entrega dos documentos especificados nos itens 8.1.1 ou 8.1.2 implicará
na desqualificação automática do candidato para admissão no âmbito deste Edital,
resultando na não efetivação de sua matrícula.
8.3 O programa ofertará as disciplinas conforme decisão do colegiado, podendo
algumas disciplinas não serem oferecidas em determinados trimestres.

9 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
9.1 A inscrição implica na aceitação pelo candidato das normas de admissão
contidas neste Edital e das normas definidas pelo Regimento do PPGTIC da UFSC e
suas resoluções complementares.
9.2 Todo candidato que não for selecionado poderá comparecer pessoalmente na
Secretaria do PPGTIC ou fazer-se representar por procurador, até 16 de dezembro
de 2016, para retirar a documentação fornecida para inscrição. Após esta data, os
documentos serão destruídos.
9.3 Todo candidato que desistir do processo seletivo poderá comparecer pessoalmente
na Secretaria do PPGTIC ou fazer-se representar por procurador, no prazo de 30
dias contados a partir da data de desistência ou até o dia 16 de dezembro de
2016 (a data que ocorrer primeiro), para retirar a documentação fornecida para
inscrição. Decorrido este prazo, os documentos serão destruídos.
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9.4 Em hipótese alguma a Secretaria do PPGTIC devolverá a documentação de um
candidato por via postal.
9.5 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado Delegado do
PPGTIC.

Araranguá, 14 de outubro de 2016

Prof. Dra. Andréa Cristina Trierweiller
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e
Comunicação

