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COMUNICAÇÃO  - 01/20201 
PROCESSO SELETIVO PPGEGC 20-21 

A presente Nota do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento (PPGEGC) tem por objetivo informar aos candidatos aos seus cursos de mestrado 

e doutorado, para o ano de 2021, como se dará seu processo seletivo, diante dos impactos da 

pandemia sobre as atividades administrativas e acadêmicas da Universidade. 
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SOBRE O PROCESSO SELETIVO 

• Sobre o PPGEGC: o PPGEGC é um programa interdisciplinar, com docentes de diversas 

áreas de formação, atuantes em três áreas de concentração – Engenharia, Gestão e Mídia, 

que se articulam nas visões cognitivista, autopoiética e conexionista do conhecimento, 

respectivamente. 

• Missão do processo seletivo: todo ano, o processo seletivo ao PPGEGC deve encontrar, 

dentre centenas de candidatos e candidatas com trajetórias de formação em 

praticamente todas as áreas do conhecimento, aqueles e aquelas que, ao mesmo tempo, 

tenham a melhor performance pregressa e maior potencial de aderência à oferta 

interdisciplinar de formação de seus docentes. 

• Histórico: este ano, o atual modelo de seleção do PPGEGC completará 12 anos, com 

constantes evoluções de procedimentos e instrumentos.  

• Público-alvo: a média história de nosso processo seletivo é de cerca de 600 candidatos, 

com formação prévia em mais de 60 (sessenta) áreas do conhecimento, concorrendo a 70 

vagas anuais (35 para mestrado e 35 para doutorado). 

• MUDANÇAS EM 20201: com a impossibilidade de realização de atividades presenciais, o 

processo seletivo para a turma de 2021, a ser iniciado no ano de 2020, foi alterado, com 

o compromisso de manter a lógica seletiva de respeito à interdisciplinaridade, 

qualificação das trajetórias acadêmica e profissional, potencial de aderência entre o 

interesse dos candidatos e a oferta de formação em cada temática do Programa e, ainda, 

avaliação de potencial de êxito no mestrado para recém-graduados. 

Estas mudanças afetam o calendário e todas as etapas do processo seletivo, conforme descrito 

a seguir. 

 

 

 

 

 
1 Até 2019 o processo seletivo do PPGEGC foi organizado em 5 etapas seletivas e classificatórias: (1) NIVELAMENTO: etapa 

eliminatória ofertada na modalidade de ensino à distância, em que os candidatos estudam temas referência sobre as três áreas 
de concentração e, ao final, alcançando nota mínima, passam paras as etapas classificatórias seguintes. (2) PROVA PRESENCIAL: 
com questões de múltipla escolha para as três áreas de concentração, baseadas em material de leitura previamente 
disponibilizado; (3) REDAÇÃO CIENTÍFICA: texto com visão geral de literatura, interpretação e síntese sobre tema proposto para o 
ano da seleção; (4) AVALIAÇÃO CURRICULAR: com base no currículo Lattes do candidato e ponderação de notas por tipo de item 
registrado em sua trajetória acadêmica e profissional; e (5) classificação por temática de interesse no Programa, conforme 
disponibilidade de vagas (orientação) dos respectivos docentes atuantes. 
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PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES E CALENDÁRIO 2020-2021 

• Como era antes da pandemia? O processo seletivo do PPGEGC costuma ocorrer entre os 

meses de julho e dezembro, desde a inscrição e cumprimento de todas suas etapas, 

conforme período e/ou datas previamente anunciadas no calendário acadêmico do 

Programa. 

• O que muda com a pandemia? As alterações demandadas pela pandemia obrigaram o 

PPGEGC a eliminar as etapas presenciais (i.e., Prova e Redação Científica), analisar o 

impacto desta eliminação no processo classificatório, bem como os riscos e possíveis 

alternativas que o mantenham o mais similar possível à sua natureza e missão de seleção 

interdisciplinar. 

• Como será o Novo Processo? Após vários estudos de cenários, a Comissão de Seleção 

propôs ao Colegiado Delegado um modelo que mantém as etapas de NIVELAMENTO e 

AVALIAÇÃO CURRICULAR e acrescenta a AVALIAÇÃO MULTIMENSIONAL DA PRODUÇÃO 

INTELECTUAL e, para o mestrado, a AVALIAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE GRADUADOS, sem 

nenhuma atividade presencial ou síncrona entre candidatos e o PPGEGC. 

• Quando iniciará o processo 2020-2021? O Calendário definitivo 2020-2021, iniciando 

pelo período de inscrição e concluindo pela publicação de resultados, será publicado 

neste mesmo site do PPGEGC tão logo seja aprovado pelo Colegiado Delegado, 

juntamente com o calendário acadêmico em elaboração pelo PPGEGC e PROPG/UFSC. 

NIVELAMENTO 

• O que é? Etapa seletiva em que o candidato participa de capacitação nas três áreas de 

concentração do PPEGC, de forma assíncrona e à distância. Com base em vídeos de 

docentes das disciplinas de “Fundamentos” e na leitura de material de apoio disponível 

no Ambiente AVA-Moodle do processo seletivo, os candidatos devem realizar uma série 

de provas, durante o período previsto, em tempo e ordem individualmente organizados. 

Ao final, cada candidato possui um índice de performance, com o qual concorre com os 

demais e, com base em notas mínimas de corte, avançam ou não para as fases seguintes. 

• Como funcionará? Será mantida a mesma forma de funcionamento do processo, porém, 

com atualização dos conteúdos de leitura e de todos os exercícios de avaliação. 

AVALIAÇÃO CURRICULAR 

• O que é? Etapa de análise dos itens de produção intelectual e da experiência profissional 

constante nos currículos Lattes encaminhados pelos candidatos, com base em 

ponderações de peso e notas por tipo, conforme tabela de classificação disponível no 

Edital.  
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• Como funcionará? Será mantida a mesma lógica de avaliação, com revisão de pesos e 

ponderações, conforme estudos realizados pela equipe do processo seletivo, cujos 

resultados serão disponibilizados na nova tabela de pesos, a ser colocada no Edital 2020-

2021. 

AVALIAÇÃO MULTIMENSIONAL DA PRODUÇÃO INTELECTUAL 

• O que é? Etapa NOVA, criada para o Processo Seletivo 2020-2021 diante da eliminação 

das atividades presenciais do processo anterior, que consiste na avaliação individualizada 

de itens da produção intelectual do candidato, encaminhados com a devida comprovação 

documental. 

• Como funcionará? Serão avaliados até 2 (dois) itens específicos e documentados da 

produção intelectual registrados no currículo Lattes e indicados pelo candidato. Para tal, 

o candidato deverá escolher indique 1 (um) de produção bibliográfica e 1 (um) item de 

técnica ou tecnológica, preencher dados adicionais e anexar documento comprobatório. 

Os itens a serem avaliados são:  

I - PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA:  

1.1. Trabalho em Evento OU 

1.2. Artigo publicado em revista científica OU 

1.3. Capítulo de Livro Publicado OU 

1.4. Livro Publicado 

II – PRODUÇÃO TÉCNICA/TECNOLÓGICA: 

2.1. Software com ou sem registro OU 

2.2. Produto com ou sem registro OU 

2.3. Processo com ou sem registro OU 

2.4. Organização de Livro Publicado OU 

2.5. Organização de Evento Científico 

AVALIAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE GRADUADOS 

• O que é? NOVA fase elaborada para que candidatos ao mestrado ainda com trajetória 

curricular a ser desenvolvida não sejam prejudicados pela eliminação das etapas de prova 

e redação científica.  

• Como funcionará? Serão avaliadas evidências na trajetória dos graduados que indiquem 

potencial de competência técnico-científica no mestrado, tais como ter recebido bolsa de 

iniciação científica, ter realizado monitoria de disciplina de graduação, ter participado ou 

estar participando de grupo de pesquisa do CNPq. Os itens e formas de documentação e 

avaliação serão detalhados no Edital. 
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SELEÇÃO POR TEMÁTICA 

• O que é? Os candidatos ao PPEGC devem indicar curso, área de concentração e temáticas 

de interesse de formação no Programa. Esta indicação forma uma matriz demanda 

(candidatos) x oferta (docentes), em cada trilha de atuação interdisciplinar do Programa, 

de modo que as classificações respeitem as seleções no âmbito de atuação dos docentes 

e de sua disponibilidade anual de vagas. 

• Como funcionará? Este ano o PPGEGC oferecerá três vídeos, previamente gravados em 

Webinares realizados no Programa, um para cada área de concentração, em que os 

docentes descreverão suas temáticas e temas de pesquisa, para que os candidatos 

possam melhor identificar aquelas de sua preferência e, consequentemente, em que 

concorrerão com sua média final, resultante das etapas de avaliações curricular, 

propriedade intelectual e, quando for o caso, trajetória de graduados. 

 


