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1. PREÂMBULO
1.1 A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, no uso
de suas atribuições legais, torna público e estabelece a retificação do Edital nº 1/2014,
nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital.
Item 4.2.3 Prova de Compreensão de Texto em Língua Estrangeira
Onde se lê:
4.2.3 Prova de Compreensão de Texto em Língua Estrangeira: Será realizada prova
de inglês para o mestrado e para o doutorado; de francês ou espanhol somente para os
candidatos ao Curso de Doutorado. A prova terá duração de uma hora e trinta minutos
e será realizada no edifício da sede do Programa, no endereço divulgado no item 3.1
deste Edital. A prova será escrita e consistirá na tradução de um texto da área da
Ciência da Informação, visando avaliar a capacidade de compreensão do candidato, por
meio da elaboração de um texto, em língua portuguesa, fiel às ideias do texto original.
Não será permitido o uso de quaisquer materiais trazidos pelo aluno, exceto lápis,
lapiseira, grafite, caneta, borracha, apontador e dicionário publicado em meio físico.
Todos os demais materiais deverão ficar fora do alcance do candidato, em bolsa ou
pasta fechada. Não será permitido o uso de aparelhos celulares durante a realização da
prova.
Leia-se:
4.2.3 Prova de Compreensão de Texto em Língua Estrangeira: Será realizada prova
de inglês para o mestrado e para o doutorado; de francês ou espanhol somente para os
candidatos ao Curso de Doutorado. A prova terá duração de uma hora e trinta
minutos para os candidatos ao mestrado (prova de inglês) e de três horas para os
candidatos ao doutorado (inglês e francês ou espanhol) e será realizada no edifício
da sede do Programa, no endereço divulgado no item 3.1 deste Edital. A prova será
escrita e consistirá na tradução de um texto da área da Ciência da Informação, visando
avaliar a capacidade de compreensão do candidato, por meio da elaboração de um
texto, em língua portuguesa, fiel às ideias do texto original. Não será permitido o uso de
quaisquer materiais trazidos pelo aluno, exceto lápis, lapiseira, grafite, caneta,
borracha, apontador e dicionário publicado em meio físico. Todos os demais materiais
deverão ficar fora do alcance do candidato, em bolsa ou pasta fechada. Não será
permitido o uso de aparelhos celulares durante a realização da prova.
Item 7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do
processo seletivo, bem como da divulgação dos resultados, constam da tabela abaixo:
Onde se lê:
Data
11/08/14 a 22/08/14
(dias úteis)
25/08/14
(data Provável)

Etapa
Período de Inscrições
Divulgação da homologação das
inscrições

1

Horário
09h00 às 12h00
14h00 às 18h00
09h00

Universidade de Brasília (UnB)
Faculdade de Ciência da Informação (FCI)
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCINF)

26/08/14

09/10/14
(data provável)

Prova Escrita de Ciência da
Informação
Divulgação do resultado da Prova
Escrita
Avaliação de Pré-projetos e Projetos
de pesquisa
Divulgação do resultado da Avaliação
de Pré-projetos e Projetos de pesquisa
Prova de compreensão de texto em
língua estrangeira
Divulgação do resultado da Prova de
compreensão de texto em língua
estrangeira
Divulgação dos locais e horários para
a Prova Oral

20/10/14 à 23/10/14

Prova oral do Pré-Projeto de Pesquisa

10/09/14
(data provável)
15/09/14
23/09/14
(data provável)
26/09/14
06/10/14

05/11/14
(data provável)
10/11/14
(data provável)
13/11/14 (data
provável)
14/11/14 à 27/11/14
(dias úteis)
04/12/14

09h00 às 12h00
09h00
09h00
09h00 às 10h30
09h00
09h00
09h00 às 12h00
14h30 às 18h00

Divulgação do resultado Prova oral

09h00

Divulgação dos resultados

09h00

Divulgação dos resultados finais

09h00

Recursos ao Colegiado do PPGCINF e
ao Decanato de Pesquisa e PósGraduação (DPP), obedecendo ao que
determina o item 8.2
Confirmação, por escrito, de ingresso
no curso pelo (a) candidato (a)
selecionado (a).

09h00 às 12h00
14h00 às 18h00
09h00 às 12h00
14h00 às 18h00

Leia-se:
Data
11/08/14 a 22/08/14
(dias úteis)
25/08/14
(data provável)
26/08/14
10/09/14
(data provável)

Etapa

Horário

Período de Inscrições
Divulgação da homologação das
inscrições
Prova Escrita de Ciência da
Informação
Divulgação do resultado da Prova
Escrita

2

09h00 às 12h00
14h00 às 18h00
09h00
09h00 às 12h00
09h00

Universidade de Brasília (UnB)
Faculdade de Ciência da Informação (FCI)
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCINF)

15/09/14
23/09/14 (data
provável)
26/09/14
06/10/14
09/10/14
(data provável)
20/10/14 à 23/10/14
05/11/14 (data
provável)
10/11/14
(data provável)
13/11/14 (data
provável)
14/11/14 à 27/11/14
(dias úteis)
04/12/14

Avaliação de Pré-projetos e Projetos
de pesquisa
Divulgação do resultado da
Avaliação de Préprojetos e Projetos
09h00
de pesquisa
Prova de compreensão de texto
09h00 às 10h30 (M)
em língua estrangeira
09h00 às 12h00 (D)
Divulgação do resultado da Prova de
compreensão de texto em língua
09h00
estrangeira
Divulgação dos locais e horários
09h00
para a Prova Oral
Prova oral do Pré-Projeto de
09h00 às 12h00
Pesquisa
14h30 às 18h00
Divulgação do resultado Prova oral

09h00

Divulgação dos resultados

09h00

Divulgação dos resultados finais

09h00

Recursos ao Colegiado do PPGCINF e
ao Decanato de Pesquisa e PósGraduação (DPP), obedecendo ao
que determina o item 8.2
Confirmação, por escrito, de ingresso
no curso pelo (a) candidato (a)
selecionado (a).

09h00 às 12h00
14h00 às 18h00
09h00 às 12h00
14h00 às 18h00
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