1 ATA DA 13ª REUNIÃO DA CPG DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA
2 INFORMAÇÃO DA UFSCAR
3
4

No dia onze de julho de dois mil e dezessete, às catorze horas, na Secretaria do PPGCI, realizou-se a

5

décima terceira Reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG) do Programa de Pós-Graduação em

6

Ciência da Informação da UFSCar, sob a presidência da Profa. Dra. Zaira Regina Zafalon.

7

Compareceram os membros da CPG: Profa. Dra. Ariadne Chlöe Mary Furnival, representante da

8

Linha 1, Prof. Dr. Rogério Aparecido Sá Ramalho, representante da Linha 2, e Guilherme Franco Silva

9

Pinto, representante discente. O Prof. Dr. Fabiano Ferreira de Castro compareceu como ouvinte. 1.

10

EXPEDIENTE. Comunicações da Presidência. 1.1.1 CoPG: Alunos estrangeiros. Iniciou-se discussão

11

na CoPG sobre regulamentação de alunos estrangeiros em estudos de pós-graduação na UFSCar. Em

12

breve os Programas serão convidados a avaliarem a situação. 1.1.2 Calendário acadêmico, oferta de

13

disciplinas e horários. Foi comunicado que as informações referentes ao calendário acadêmico de

14

2017, mais o quadro de oferta de disciplinas, e seus respectivos horários, já foram divulgados no site

15

do PPGCI. Os alunos de 2016 e de 2017 também foram notificados por email. 1.1.3 Afastamento do

16

Prof. Dr. Fabiano para atividades de pesquisa de pós-doutorado. Em virtude do afastamento integral

17

do Prof. Fabiano, o mesmo não pode continuar encarregado da Vice-Coordenação do PPGCI e como

18

representante suplente da Linha 2 na CPG, desde a data de 10 de junho de 2017. 1.1.4 Atas da 11ª e

19

12ª reuniões da CPG. As atas não foram confeccionadas a tempo de aprovação na 13ª reunião,

20

tendo em vista que a elaboração ficou a cargo de colaboração da Profa. Luciana e do Prof. Fabiano,

21

respectivamente. 1.1.5 Site do PPGCI. Os ajustes que vinham sendo feitos no site do PPGCI foram

22

concluídos, aguardando agora somente a tradução do site. 1.1.6 Canal do PPGCI no Youtube. Foi

23

criado um canal no Youtube para o PPGCI, onde estarão disponíveis as gravações de eventos que

24

envolvem o Programa. 1.1.7 Participação no Enancib. Foi salientada a importância da divulgação do

25

Enancib aos docentes de cada linha do programa e aos discentes, com vistas a participar ainda que

26

sem apresentação de trabalhos. 1.1.8 Avaliação da CAPES. Comunicou-se que a Primeira Avaliação

27

Quadrienal da CAPES aos Programas de Pós-Graduação se iniciou em três de julho e que o PPGCI. 1.2

28

Comunicações Membros. Não houve. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 Aprovação do Calendário

29

Acadêmico 2017/02. Foi aprovado o Calendário Acadêmico do segundo semestre letivo de

30

2017. APROVADO. 2.2 Homologação de inscrição dos alunos ingressantes em 2017. Foram

31

apresentados os documentos enviados pelos candidatos aprovados no processo seletivo de
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32

2017 em caráter de pré-matrícula. APROVADO. 2.3 Deliberação sobre uso de verbas. Ficou

33

decidida a mudança de alínea de Recursos ProAP para auxílio financeiro à pesquisa. O

34

montante do valor na alínea será distribuído entre os docentes. Deliberou-se que será

35

verificada a possibilidade de pagamento da anuidade da ANCIB com recursos ProAP, em

36

alínea de pagamento para Pessoa Jurídica, mesma alíne para ser feito o pagamento da

37

tradução do site do PPGCI, tendo em vista a avaliação quadrienal da CAPES. APROVADO. 2.4

38

Atividades de recepção aos alunos ingressantes 2017. Deliberado que, em virtude de

39

adequação do calendário acadêmico do PPGCI ao calendário da Graduação da UFSCar, as

40

aulas se iniciarão em agosto e assim há necessidade de se propor/definir em caráter de

41

urgência atividades de recepção aos alunos ingressantes do PPGCI, de modo a promover a

42

integração com os discentes que já fazem parte do programa. Assim sendo, a programação

43

pré-definida proposta pelos membros da CPG foi: período da manhã: apresentação do

44

Programa e dos membros da CPG, das linhas de pesquisa, dos docentes; apresentação do

45

ProPGWeb (por conta da inscrição nas disciplina e uso do ambiente - isso se mostrou

46

necessário anteriormente por problemas no ambiente); discussão com os orientadores

47

sobre quais disciplinas optativas cursar em 2017/2; período da tarde: visita à Bco, com

48

acompanhamento pelo Prof. Roniberto; aula inaugural com participação do Prof. Guilherme

49

Ataíde Dias (UFPb), cujo nome foi sugerido e aprovado (também em caráter de urgência)

50

pela CPG. APROVADO. 2.5 Deliberação sobre Vice-Coordenação do PPGCI. Diante da

51

avaliação do quadro docente do PPGCI em cargos na Universidade, por sugestão da CPG a

52

Profa. Dra. Luciana de Souza Gracioso será convidada a assumir a vice-coordenação, em

53

caráter pró-tempore. APROVADO. 2.6 Aluno ouvinte. Foi deliberado que a participação de

54

alunos ouvintes em 2017/2 deverá ser feita a partir de consulta do interessado ao docente

55

da disciplina. O docente avalia e a partir de seus critérios e poderá aceitar ou não a

56

participação do aluno. Os documentos pertinentes deverão ser entregues na secretaria do

57

PPGCI antes da primeira aula da disciplina, ou via e-mail, com cópia do email de aceite do

58

professor responsável.

59
60

Às 17h foi finalizada a reunião, e eu Zaira Regina Zafalon, lavrei a presente ata.

61

Ariadne Chlöe M. Furnival ____________________________________
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Guilherme Franco Silva Pinto__________________________________

63

Rogério Aparecido Sá Ramalho ________________________________

64

Zaira Regina Zafalon ________________________________________
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