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RESOLUÇÃO NO 03/2016 de 08 de JUNHO de 2016. 
 

Estabelece e disciplina os critérios de avaliação de 
Processo Seletivo para o ingresso no Mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Gestão & 
Organização do Conhecimento da UFMG. 
  

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO 
& ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO da UFMG, no uso de suas atribuições 
regulamentares, RESOLVE      

 
Art.1º. - O processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização 
do Conhecimento da UFMG, para o nível de Mestrado, será realizado e efetivado em 02 
(duas) etapas, constando dos seguintes exames:  
 

1ª. etapa Análise de histórico escolar, análise de curriculum vitae e análise da 
carta de intenções

2ª. etapa Prova escrita dissertativa sobre conteúdo da área da Ciência da 
Informação 

 
Art. 1º - A 1ª. etapa da seleção, de caráter eliminatório e classificatório, constará à 
análise de histórico escolar, do curriculum vitae e da carta de intenções (modelo em 
Anexo) pela banca examinadora exigindo-se que, para classificar-se, o candidato 
obtenha o mínimo de 60 (sessenta) pontos de acordo com os critérios indicados a seguir 
no item denominado “1ª etapa da seleção”. 
 
Art. 2º. A 2ª. etapa, de caráter eliminatório e classificatório, constará de prova escrita 
dissertativa sobre conteúdo da área da Ciência da Informação (devidamente divulgados 
no site do programa na Web) seguida de correção pela banca examinadora, exigindo-se 
que, para classificar-se, o candidato obtenha o mínimo de 60 (sessenta) pontos de 
acordo com os critérios indicados a seguir no item denominado “2ª etapa da seleção” 
 
Art. 3º. O curriculum vitae e a carta de intenções a serem entregues devem estar no 
formato constante no Anexo dessa resolução. 
 

1ª. etapa da seleção  
 
1. CURRICULUM VITAE (40 Pontos)  
 

a) Experiência em pesquisa 05 pontos 
b) Ensino ou monitoria 05 pontos 
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c) Atuação profissional  10 pontos 
d) Publicações em revista 10 pontos 
e) Publicação em Anais de Eventos 10 pontos 

 
2. HISTÓRICO ESCOLAR (20 Pontos)  

 
a) Média acima de 80% no histórico escolar 20 pontos 
b)Média acima de 70% no histórico escolar 15 pontos 
c)Média acima de 60% no histórico escolar 10 pontos 

 
3. CARTA DE INTENÇÕES (40 Pontos)  
 

a) Aderência e capacidade de se integrar a uma linha de pesquisa  20 pontos 
b) Capacidade de argumentação 10 pontos 
c) Motivação e justificativa para ingresso no pós-graduação 05 pontos 

 
2ª. etapa da seleção  
 
1. PROVA ESCRITA DISSERTATIVA (100 pontos) 

 
a) Pertinência do conteúdo em face da questão proposta 30 pontos 
b) Argumentação teórica e uso da bibliografia indicada 30 pontos 
c) Coerência e organização lógica das idéias 20 pontos 
d) Correção gramatical 20 pontos 

 
 
Art. 4º. – A nota final do candidato para aprovação no exame de seleção será 
constituída pela média aritmética da soma das notas obtidas na 1ª etapa e na 2ª etapa, 
exigindo-se um mínimo de 60 (sessenta) pontos para aprovação. A classificação se fará 
em ordem decrescente das notas apuradas, por linha de pesquisa; em caso de empate 
aplicar-se-ão os critérios constantes do Edital. 

 
Art. 5º. - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data. 

 
Professor Maurício Barcellos Almeida 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do 
Conhecimento  
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ANEXOS 
 

 
MODELO DE CARTA DE INTENÇÕES 

 
 
Local (por exemplo, Belo Horizonte), data (por exemplo, 01/01/2016) 
 
Banca Examinadora  
Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento – UFMG 
 

Ref. Carta de Intenções  
 

Meu nome é (nome completo do candidato) e venho por meio desta demonstrar 
interesse em participar do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do 
Conhecimento (PPG-GOC) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), nível 
mestrado. Envio à seguir informações para avaliação de minha candidatura. Estou ciente 
que qualquer texto fora do espaço reservado para registro das informações (retângulos) será 
desconsiderado na avaliação. 

 
Formação acadêmica (especificar curso, ano e institituição onde se graduou) 
 
Curso:  
 
Ano :                                      Instituição: 
 
 
Atividades extracurriculares (cursos, estágios, projetos, monitoria, bolsas de iniciação) 
Atividade 1:  
 

Atividade 2: 
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Atividades profissionais (especifique sua atuação atual e a anterior) 
Atividade 1:  
 

Atividade 2: 

 
 
Justificativa (explique brevemente sua motivação para realizar o curso) 
 

 
Disponibilidade (especifique o número de horas semanal que pode dedicar ao curso) 
 

 
 
Sem mais para o momento, subscrevo-me,  
 
Atenciosamente,  
 
 
Nome:_____________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________ 
  


