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RETIFICAÇÂO No. 01

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Pará
RETIFICA as instruções para o Processo de Seleção dos candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação
(Mestrado Acadêmico), para o período letivo com início em maio de 2017.

Na seção 3. INSCRIÇÕES, no item 3.4.1 sobre o “Currículo Lattes”, o formato de entrega do currículo será o “modelo completo”, incluído
nas opções para “Gerar página de impressão” do Lattes.

TEXTO ORIGINAL
3.4.1 Uma (01) cópia encadernada do Currículo Lattes, conforme modelo da plataforma do CNPq, (http://www.cnpq.br),

comprovado por meio de cópias legíveis (produção não comprovada não será analisada) e devidamente encadernado.

TEXTO MODIFICADO
3.4.1 Uma (01) cópia encadernada do Currículo Lattes, conforme modelo da plataforma do CNPq (modelo completo, incluído

nas opções para “Gerar página de impressão” do Lattes, que mostra os totais de produção em forma numérica),
(http://www.cnpq.br), comprovado por meio de cópias legíveis (produção não comprovada não será analisada) e
devidamente encadernado.

Na seção 4. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO, no item 4.3 sobre a “Análise do Projeto de Pesquisa”, o caráter será ELIMINATÓRIO.

TEXTO ORIGINAL
4.3 Análise do Projeto de Pesquisa, de caráter classificatório; levará em conta a sua qualidade e viabilidade de execução, de acordo

com critérios de pontuação apresentados no Anexo III deste Edital.

TEXTO MODIFICADO
4.3 Análise do Projeto de Pesquisa, de caráter eliminatório; levará em conta a sua qualidade e viabilidade de execução, de acordo

com critérios de pontuação apresentados no Anexo III deste Edital.

No ANEXO III - PROJETO INICIAL DE DISSERTAÇÃO, no numeral (d) deve-se acrescentar “...a partir de um referencial teórico e revisão
de literatura como antecedentes.”

TEXTO ORIGINAL
a) Problema de Pesquisa (situar o problema de maneira circunstanciada e formular sua indagação de pesquisa);

TEXTO MODIFICADO
a) Problema de Pesquisa (situar o problema de maneira circunstanciada e formular sua indagação de pesquisa a partir de um

referencial teórico e revisão de literatura como antecedentes);
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