UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO–UNIRIO
Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCH
Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia – PPGB
Mestrado Profissional em Biblioteconomia – MPB
PROCESSO SELETIVO DISCENTE
Edital nº 01/2013
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia, vinculado ao Centro de
Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições para o processo
seletivo discente do Curso de Mestrado Profissional em Biblioteconomia, (Processo n.º
004174/2013-21), de acordo com a Resolução UNIRIO nº 3.733, de 15 de setembro de 2011,
que dispõe sobre a criação do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia e implantação
do Curso de Mestrado Profissional em Biblioteconomia, com a Resolução UNIRIO nº 2.937,
de 2 de julho de 2008, com a Recomendação nº 7/2008, do Ministério Público Federal, com o
Ofício Circular nº 0489/2008/PR/Capes, o Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com
o Decreto nº. 6.932, de 11 de agosto de 2009 e com o Decreto nº. 6.944, de 21 de agosto de
2009, com a finalidade de preencher até 24 (vinte e quatro) vagas por ordem de classificação
dos aprovados.
CLÁUSULA 1ª – DAS VAGAS
1. O processo seletivo tem o objetivo preencher até 24 (vinte e quatro) vagas para ingresso
no segundo semestre de 2013.
CLÁUSULA 2ª – DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições para o processo seletivo discente podem ser realizadas entre 15 de julho e 12
de agosto de 2013 no Protocolo do Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCH), localizado
à Av. Pasteur, 458, Praia Vermelha, das 9h às 12h e das 15h às 19h.
2. As inscrições também podem ser realizadas via Sedex, em envelope contendo toda a documentação exigida, encaminhado para o Protocolo do CCH, Av. Pasteur, 458, Praia Vermelha,
22290-255 Rio de Janeiro – RJ, com carimbo de postagem até o último dia de inscrição.
3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo.
4. A ficha de inscrição (Apêndice A) deve ser preenchida e assinada pelo candidato, incluindo
a opção para a realização do exame de compreensão de língua estrangeira (espanhol, inglês ou
francês). Os candidatos estrangeiros deverão realizar prova escrita de compreensão de texto
em língua portuguesa.
CLÁUSULA 3ª – DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO
1.Para a inscrição solicitam-se os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição preenchida e assinada, conforme modelo (Apêndice A);
b) Cópia autenticada do diploma ou declaração de conclusão de curso de graduação plena
para cursos realizados no Brasil e revalidação para cursos realizados no exterior;
c) Cópia autenticada do histórico escolar de graduação;
d) Cópia autenticada da carteira de identidade ou passaporte (para estrangeiros) e do CPF
quando este não constar na carteira de identidade;
e) Cópia autenticada do título de eleitor com comprovante de participação na última eleição;

f) Cópia autenticada do certificado de reservista (candidatos do sexo masculino);
g) Currículo segundo modelo da Plataforma Lattes (www.lattes.cnpq.br) ou curriculum vitaeconforme o modelo do Apêndice B, em uma via impressa e uma versão em CD-ROM;
h) Memorial e Plano de Estudos em três vias impressas e uma versão em CD-ROM, elaborado
no contexto das temáticas abrangidas pela Área de Concentração e pelas Linhas de Pesquisa
do Programa (Apêndice D), de acordo comas instruções contidas no Apêndice C.
2. Salvo na existência de dúvida fundada quanto à autenticidade e no caso de imposição legal,
fica dispensado o reconhecimento de firma em qualquer documento no Brasil destinado a fazer prova junto a órgãos e entidades da administração publica federal, quando assinado perante o servidor público a quem deva ser apresentado (art. 9º do Decreto nº. 6.932/2009).
3. A juntada de documentos, quando devido à disposição legal, pode ser feita por cópia autenticada, dispensada conferência com o documento original (art. 10 do Decreto nº. 6.932/2009).
4. A autenticação poderá ser feita pelo próprio servidor a quem o documento for apresentado,
mediante cotejo da cópia com o original (§ 1º, art. 19 do Decreto nº. 6.932/2009). A verificação efetiva da autenticação dos documentos é de inteira responsabilidade do candidato.
CLÁUSULA 4ª – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
1. O processo seletivo será composto por quatro etapas: uma etapa de análise de documentos e
três etapas de realização de provas, desenvolvidas na sequência abaixo descrita.
1.1 –Primeira Etapa – Análise de documentos e homologação das inscrições
1.1.1 – A primeira etapa do processo seletivo discente será realizada em 16 de agosto de
2013, nas dependências do PPGB/UNIRIO e envolverá a conferência dos documentos apresentados, conforme especificado na cláusula 3ª. A ausência de qualquer documento será objeto de comunicação ao candidato que deverá apresentá-lo, no ato da matrícula, caso seja aprovado e classificado, exceção feita aos itens a, d, g e h da cláusula 3ª. A não apresentação da
documentação exigida no ato da matrícula implica na eliminação do candidato.
1.1.2 – A homologação dos candidatos habilitados será divulga no website e no mural do
PPGB/UNIRIO em 16 de agosto de 2013, a partir das 18h.
1.1.3 – Pedidos de recurso podem ser feitos entre 19 e 23 de agosto de 2013. Os requerimentos devem ser entregues no Protocolo do CCH, das 9h às 12h e das 15 às 19h.
1.1.4 – A decisão sobre os recursos será divulgada no website e no mural do PPGB/ UNIRIO
em 23 de agosto de 2013, a partir das 20h.
1.2 – Segunda Etapa – Avaliação do Memorial e Plano de Estudos
1.2.1 – A segunda etapa do processo seletivo discente será realizada entre 26 e 27 de agosto
de 2013, nas dependências do CCH/UNIRIO e envolverá seleção eliminatória e classificatória
na qual o candidato deve obter nota mínima de 7 (sete) para ser aprovado. A seleção constará
da análise crítica dos documentos apresentados por cada candidato.
1.2.2 – A avaliação do Memorial e Plano de Estudos irá considerar os seguintes aspectos: a)
domínio do conhecimento da área, evidenciando compreensão dos temas; b) precisão no uso
de conceitos e ferramentas analíticas; c) capacidade argumentativa e organização das ideias;
d) clareza, coerência e coesão no uso da norma culta da língua portuguesa; e) propriedade e
pertinência das opções e estratégias propostas.
1.2.3 – O resultado da segunda etapa será divulgado, no website e no mural do PPGB/
UNIRIO em 27 de agosto de 2013, a partir das 18h.
1.2.4 – Pedidos de recurso podem ser feitos entre 28 de agosto e 3 de setembro de 2013, no
Protocolo do CCH/UNIRIO, das 9h às 12h e de 15h às 19h.

1.2.5 – A decisão sobre os recursos será divulgada no website e no mural do PPGB/UNIRIO
em 3 de setembro de 2013, a partir das 20h.
1.3 – Terceira Etapa – Prova oral
1.3.1 – A terceira etapa do processo seletivo discente será realizada entre 3 e 18 de setembro
de 2013, nas dependências do CCH/UNIRIO e envolverá prova eliminatória e classificatória
na qual o candidato deve obter nota mínima de 7 (sete) para ser aprovado. A prova oral é pública, sendo, porém vedada a presença dos candidatos, à exceção daquele que estará sendo
arguído, durante a sua realização. A prova será gravada pela organização, poderá ser gravada
pelo candidato e durará, em média, vinte minutos. A escala discriminando o horário da prova
oral de cada candidato será divulgada no website e no mural do PPGB/UNIRIO em 3 de setembro de 2013, a partir das 20h.
1.3.2 – A prova oral dos candidatos habilitados será realizada nos dias 9 e 10 de setembro de
2013. Os candidatos devem comparecer ao local da prova com 30 minutos de antecedência do
horário agendado, munidos do original da carteira de identidade.
1.3.3 – Nesta etapa o candidato deve responder questões elaboradas pela Comissão de Seleção
referentes ao seu Memorial e Plano de Estudos. A avaliação da prova oral irá considerar os
seguintes aspectos: a) pertinência à Área de Concentração e às Linhas de Pesquisa do Programa; b) perfil do candidato e interesse profissional pelo curso; c) clareza e exequibilidade
das justificativas, perspectivas e estratégias traçadas.
1.3.4 – O resultado da prova oral será divulgado no website e no mural do PPGB/ UNIRIO
em 11 de setembro de 2013, a partir das 18h.
1.3.5 – Pedidos de recurso podem ser feitos entre 12 e 18 de setembro de 2013, no Protocolo
do CCH/UNIRIO, das 9h às 12h e de 15h às 19h.
1.3.6 – A decisão sobre os recursos será divulgada no website e no mural do PPGB/ UNIRIO
em 18 de setembro de 2013, a partir das 20h.
1.4 – Quarta Etapa – Prova escrita de compreensão de texto em língua estrangeira
1.4.1 – A quarta etapa do processo seletivo discente será realizada entre 19 de setembro de
2013, nas dependências do CCH/UNIRIO e envolverá prova classificatória para avaliar a
competência dos candidatos na compreensão de texto escrito em língua estrangeira, conforme
a opção indicada na ficha de inscrição. A prova terá duração de três horas e será realizada
com consulta a dicionário.
1.4.2 – A prova será realizada no dia 19 de setembro de 2013, das 14h às 17h. Os candidatos
devem comparecer com 30 minutos de antecedência, munidos do original de carteira de identidade. No saguão do CCH estarão divulgadas a relação dos candidatos e as respectivas salas
de realização da prova. Após o início da prova, não será permitida a entrada de mais nenhum
candidato. Não será permitido o uso de aparelhos celulares durante a realização da prova.
1.4.3 – Cada candidato poderá trazer e fazer uso de um dicionário impresso para auxiliá-lo na
prova escrita de compreensão de texto em língua portuguesa.
1.4.4 – Os candidatos estrangeiros realizarão prova escrita de compreensão de texto em língua
portuguesa.
1.4.5 – O resultado da prova escrita de compreensão de texto em língua estrangeira será divulgado no website e no mural do PPGB/ UNIRIO em 20 de setembro de 2013, a partir das
18h.
1.4.6 – Pedidos de recurso podem ser feitos entre 23 e 27 de setembro de 2013, no Protocolo
do CCH/UNIRIO, das 9h às 12h e de 15h às 19h.
1.4.7 – A decisão sobre os recursos será divulgada no website e no mural do PPGB/UNIRIO
em 27 de setembro de 2013, a partir das 20h.

CLÁUSULA 5ª – DA APROVAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Estarão aprovados os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 7 (sete).
2. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente, de acordo com suas
respectivas médias finais.
3. A média final (MF) será calculada pela média aritmética ponderada das notas obtidas nas
três provas. A fórmula de cálculo é expressa da seguinte forma:
MF= (nota da avaliação do Memorial e Plano de Estudos x 5) + (nota da prova oral x 4) +
(nota da prova escrita de compreensão de texto em língua estrangeira x 1) ÷ 10
4. Serão considerados selecionados os candidatos aprovados com classificação final dentro do
limite de vagas definido neste Edital e serão considerados excedentes aqueles cuja classificação final estiver além do limite de vagas definido neste Edital.
5. Em caso de médias finais semelhantes, o critério de desempate será: (1) idade, dando-se
preferência ao candidato de idade mais elevada; (2) nota da avaliação do Memorial e Plano de
Estudos; e (3) nota da prova oral.
6. O resultado final será divulgado no website e no mural do PPGB/ UNIRIO em 27 de setembro de 2013, a partir das 20h.
CLÁUSULA 6ª – DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
1. O processo seletivo terá validade de trinta dias, a partir do último dia de matrícula.
CLÁUSULA 7ª – DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
ATIVIDADE
DATA
Divulgação
12 de julho de 2013
Inscrições
15 de julho a 12 de agosto de 2013
1ª Etapa – Análise de documentos e homologação das inscrições
Homologação dos candidatos habilitados
16 de agosto de 2013
Pedidos de recurso
19 a 23 de agosto de 2013
Divulgação da decisão de recurso
23 de agosto de 2013
2ª Etapa – Avaliação do Memorial e Plano de Estudos
Avaliação do Memorial e Plano de Estudos
26 e 27 de agosto de 2013
Resultado
27 de agosto de 2013
Pedidos de recurso
28 de agosto a 3 de setembro de 2013
Divulgação da decisão de recurso
3 de setembro de 2013
3ª Etapa – Prova oral
Divulgação da escala de horários
3 de setembro de 2013
Prova oral
9 e 10 de setembro de 2013
Resultado
11 de setembro de 2013
Pedidos de recurso
12 a 18 de setembro de 2013
Divulgação da decisão de recurso
18 de setembro de 2013
4ª Etapa – Prova escrita de compreensão de texto em língua estrangeira (classificatória)
Prova escrita de compreensão de texto em língua inglesa
19 de setembro de 2013
Prova escrita de compreensão de texto em língua francesa
19 de setembro de 2013
Prova escrita de compreensão de texto em língua espanhola
19 de setembro de 2013
Prova escrita de compreensão de texto em língua portuguesa
19 de setembro de 2013
Resultado
20 de setembro de 2013
Divulgação do Resultado Final
20 de setembro de 2013
Pedidos de recurso
23 a 27 de setembro de 2013
Aprovação e classificação final
27 de setembro de 2013

CLÁUSULA 8ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Os candidatos, ao se inscreverem, acatam as normas estabelecidas neste Edital e assumem
inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas.
2. Não haverá segunda chamada em nenhuma etapa do processo seletivo
3. A ausência a qualquer etapa exclui o candidato do processo seletivo.
4. Os recursos serão julgados pela Comissão de Avaliação de Recursos, cujos membros são
diferentes dos membros da Comissão de Seleção.
5. A Comissão de Seleção tem plenos poderes para interpretar e decidir a respeito das
eventuais dúvidas que surjam em relação a este Edital, bem como sobre os casos omissos.
Caso não se alcance uma solução fica eleito o Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do
Rio de Janeiro – para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios.
6. A atribuição de orientação é da exclusiva competência e responsabilidade do Colegiado do
PPGB-UNIRIO.
7. O Mestrado Profissional em Biblioteconomia, curso reconhecido pela Capes com conceito
3, não oferece bolsas de estudo de qualquer natureza.
8. Serão considerados desistentes os candidatos selecionados que não efetuarem matrícula no
período a ser estabelecido pelo PPGB/UNIRIO. Nestes casos, o Programa convocará os candidatos imediatamente seguintes na sequência de classificação final do processo seletivo e
assim sucessivamente.
9. Os documentos dos candidatos não aprovados e não selecionados poderão ser retirados no
Protocolo do CCH pelo prazo de sessenta dias a contar da data de publicação da lista com a
classificação final dos candidatos. Os documentos não retirados neste prazo serão inutilizados.
Mais informações podem ser obtidas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia, Av. Pasteur, 458, sala 408 – Praia Vermelha – Rio de Janeiro, das 13h às 16h.
10. Os candidatos portadores de deficiência deverão solicitar previamente, por escrito, o apoio
necessário para a realização das provas.
11. Este Edital terá ampla divulgação a partir do dia 12 de julho de 2013 e pode ser obtido no
Protocolo do CCH, no endereço eletrônico da UNIRIO (www.unirio.br), no endereço eletrônico do PPGB/UNIRIO (http://www2.unirio.br/unirio/cchs/ppgb) e na página da Pró-Reitoria
de Pós-Graduação e Pesquisa (http://www2.unirio.br/unirio/propg).

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2013.

Prof. Dra. Nanci Oddone
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia
Prof. Dr. Alberto Calil Junior
Coordenador do Mestrado Profissional em Biblioteconomia
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APÊNDICE A
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nº (Para uso da UNIRIO)

NOME COMPLETO

OPÇÃO DA PROVA ESCRITA DE COMPREENSÃO DE TEXTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
( ) Inglês

( ) Espanhol

NACIONALIDADE
IDENTIDADE

E. CIVIL
CPF

( ) Francês

( ) Português para estrangeiros

1. DADOS PESSOAIS
SEXO
NASCIMENTO CIDADE NASCIMENTO UF
( )F ( )M
/
/
ELEITOR

ZONA

SEÇÃO RESERVISTA

FILIAÇÃO (Pai)
FILIAÇÃO (Mãe)
ENDEREÇO RESIDENCIAL

BAIRRO

CIDADE

ESTADO

TELEFONE RESIDENCIAL

TELEFONE PROFISSIONAL

CELULAR

E-MAIL

GRADUAÇÃO EM

2. DADOS ACADÊMICOS
INSTITUIÇÃO

CEP

ANO CONCLUSÃO

GRADUAÇÃO EM

INSTITUIÇÃO

ANO CONCLUSÃO

ESPECIALIZAÇÃO EM

INSTITUIÇÃO

ANO CONCLUSÃO

3. DADOS PROFISSIONAIS
INSTITUIÇÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO

FUNÇÃO

TEMPO DE SERVIÇO

Declaro serem verdadeiras as informações acima prestadas e aceito os termos do Edital
LOCAL e DATA

ASSINATURA DO CANDIDATO
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APÊNDICE B
CURRICULUM VITAE
(Inserir foto do candidato)
1 –Dados Pessoais
Nome:
Filiação:
Data de Nascimento:
Nacionalidade:
Certificado de Reservista:
Título de Eleitor:
Identidade:
CPF:
Endereço Residencial (incluir telefone e CEP):
Endereço Profissional (incluir telefone, fax, e CEP):
Endereço Eletrônico:

Sexo:

2– Formação Acadêmica
1. Graduação (nome do curso, instituição, ano de início e de conclusão)
2. Pós-Graduação:
2.1Especialização (nome do curso, instituição, duração, ano de início e conclusão).
2.2 Mestrado e Doutorado (nome do curso, título da dissertação/tese, título obtido, ano de obtenção, instituição).
3– Atividades Profissionais (científicas e técnicas),iniciando pelas maisrecentes
1. Docência – instituição, grau de ensino, disciplinas lecionadas e período
1.1 Pesquisa – instituição, título do projeto, função, período
1.2 Extensão – instituição, título do projeto, função, período
1.3 Outros – instituição, função, período
2. Indicar os cargos exercidos, especificando nome do cargo, instituição, período
4– Outras Atividades
1. Indicar outras atividades desenvolvidas, tais como assessorias, participação em comissões, em sociedades científicas etc., citando função e tipo de participação
2. Indicar atuação em movimentos sociais, sindicatos, associações diversas, citando função e tipo de participação
5– Produção Bibliográfica e Técnica, iniciando pelas mais recentes
1. Trabalhos publicados em periódicos técnicos e científicos - título, autores, nome do periódico, data da publicação e ISSN
2. Livros ou capítulos de livros – título, autores, editora, data da publicação, ISBN
3. Trabalhos Completos publicados em Anais de eventos - título, evento e data da publicação
4. Resumos publicados em Anais de eventos - título, evento e data da publicação
5. Pesquisas concluídas / relatórios – título, autores e data do relatório
6– Outras Atividades
1. Apresentação de trabalhos / comunicação / pôster – título do trabalho, nome, data e local do evento
2. Apresentação de comunicações em mesas redondas, conferências e palestras – título da comunicação, nome,
data e local do evento
3. Participação em eventos científicos – nome, data e local doevento
4. Realizações nas áreas de artes e ciências (exposições, material didático, audiovisuais, softwares, partituras,
entre outros)
5. Citar tipo de produção e data
Rio de Janeiro, de

de

________________________________________
Assinatura do candidato
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APÊNDICE C
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL E PLANO DE ESTUDOS

Oscandidatos devemapresentartrês cópias impressas e uma versão em CD-ROM do Memorial
e Plano de Estudoscom até oito páginas de texto, em fonte Times New Roman, tamanho 12,
espaço 1,5, contendoum relato circunstanciado sobre sua trajetória acadêmica e profissional e
suas reflexões a respeitodas atividades a serem desenvolvidas no curso de Mestrado, inclusive
sobre o trabalho final. O Memorial e Plano de Estudos deve ser elaborado no âmbito das temáticas abrangidas pela Área de Concentração e pelas Linhas de Pesquisa do Programa (Apêndice D).Para a redação do Memorial e Plano de Estudos os candidatos poderãoadotar aBibliografia de Apoio que consta no Apêndice E deste Edital.
1. O Memorial deve conter três partes: (a) um resumo da trajetória acadêmica e profissional
do candidato; (b) justificativas do seu interesse em se tornar aluno regular do curso; (c) uma
apresentação de suas expectativas de desenvolvimento acadêmico e capacitação profissional
no decorrer dos 24 meses do curso; (d) uma descrição das condições pessoais de seu compromisso com o Programa e com a pós-graduação de maneira mais ampla.
2. O Plano de Estudos deve descrever:(a)as temáticas que o candidato gostariade explorar
durante o curso;(b) questõesque seriam examinadas a partir desses temas;(c)as justificativaseopções teóricasrelacionadas, seguidas das principaisreferências bibliográficas.
3. O Plano de Estudos deve descrever ainda: (a) as pesquisas e/ou os produtos que o candidato
acredita serpossívelrealizar e desenvolver a título de trabalho final, contemplando as relações
deste produto final com o mundo do trabalho em Biblioteconomia;(b) as justificativas e estratégias metodológicas correspondentes.
O Memorial e Plano de Estudos deverá incluir também um cronograma planejado das ações e
atividades a serem desenvolvidas pelo candidato durante os 24 meses do curso.
Às oito páginas do texto deve ser acrescentada folha de rosto com as seguintes informações:
1. Nome do candidato;
2. Linha de Pesquisa em que se inserem seus estudos e trabalho final;
3. Indicação de até três professores do corpo docente do PPGB,conforme Apêndice D, como
possíveis orientadores.
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APÊNDICE D
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO * LINHAS DE PESQUISA * DOCENTES

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO
Biblioteconomia e Sociedade
Estudo das questões teóricas e aplicadas que emergem da relação entre a
Biblioteconomia enquanto prática profissional, a sociedade e os indivíduos a quem
estes profissionais atendem. Examina os bibliotecários, suas competências e as instituições
que promovem o acesso ao conhecimento. Analisa os documentos em sua materialidade
e seu conteúdo, situando-os em suas diferentes redes de produção, circulação e uso.
Estuda as práticas de organização, custódia, disseminação e acesso ao saber humano,
considerando suas bases teórico-metodológicas, seus instrumentos e parâmetros.
LINHAS DE PESQUISA
Biblioteconomia, Cultura e Sociedade
Estudos teóricos e aplicados sobre as interfaces
e conexões entre documento, informação e
tecnologia, considerando os produtos,
competências, políticas e contextos
que caracterizam a Biblioteconomia, suas
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