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ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO PROGRAMA DE 1 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UFSCAR 2 

 3 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às catorze horas na Sala Seminários do 4 
Departamento de Ciência da Informação, realizou-se a segunda Reunião da Comissão de pós-5 
graduação (CPG) do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFSCar, sob a 6 
presidência da Profa. Dra. Luciana de Souza Gracioso. Compareceram todos os membros da CPG: 7 
Profa. Dra. Ariadne Chloe Mary Furnival, Prof. Dr. Fabiano Ferreira Castro, Profa. Dra. Luciana de 8 
Souza Gracioso, Prof. Dr. Roniberto Morato do Amaral, Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado 9 
Hoffmann, Prof. Rogério Aparecido Sá Ramalho. 1. EXPEDIENTE.  1.1 Comunicações da 10 
Presidência. 1.1.1 – A presidência comunicou sobre a condução da não abertura de vagas para 11 
alunos especiais nesta primeira oferta do PPGCI. 1.1.2 Informou também que o Termo aditivo ao 12 
Convênio de Cooperação Internacional com a Universidade de Coimbra esta em tramitação e que 13 
será incluído o PPGCI como Programa de Pós-graduação participante e que isto será comunicado 14 
via ofício ao Departamento de Ciência da informação.1. 1.3 Informou sobre o interesse e 15 
manifestação de professor da Ciência da Computação em colaborar com ao programa no sentido 16 
de participar de co-orientações. Informou também que as divulgações sobre o processo seletivo 17 
do PPGCI foram feitos via Coordenadoria de Comunicação Social e também via entrevista 18 
proferida na Rádio UFSCar. 1.2 Comunicações Membros. Não houve. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 - 19 

Deliberação sobre a dinâmica para recebimento e deferimento das inscrições do processo 20 

seletivo entre os dias 02/05 a 13/05. 2.1.2 – Foi deliberado que a Secretaria do 21 

Departamento de Ciência da informação somente irá receber a documentação e os pedidos 22 

de inscrição, lacrando e etiquetando os envelopes, sem fazer nenhuma conferência da 23 

documentação no local, ficando ao encargo da CPG analisar o conteúdo dos documentos. As 24 

demais tramitações referentes ao fato são as previstas em edital de processo seletivo. 2.1.2 25 

Deliberação sobre criação de critérios para indicação de vice-coordenador pró-tempore e 26 

indicação de vice-coordenador pró-tempore do PPGCI (abril a agosto de 2016). 27 

Considerando que a Profa. Ariadne Chloe Furnival esta impedida de assumir o cargo de vice-28 

coordenação do PPGCI, tal como indicada pela CPG, por conta de seu cargo a frente do 29 

projeto de Repositório institucional, houve a necessidade de que outra indicação de vice-30 

coordenador fosse feita. Inicialmente foi deliberado sobre critérios que seriam utilizados 31 

para indicar o vice-coordenador pro-tempore. Os critérios indicados foram: Ter experiência 32 

em pós-graduação com orientações finalizadas e em andamento. Tem publicação na área. 33 

Nesta ocasião foi feita a consulta aos embros presentes na reunião se haveria interesse de 34 

alguns deles se candidatarem ao cargo. Houve a manifestação de interesse do prof. Fabiano 35 

Ferreira de Castro e do Prof. Roniberto Morato Amaral. A sequência foi feita a consulta a 36 

CPG sobre quem seria indicado ao cargo de vice-coordenador diante dos critérios 37 

previamente elencados e o Prof. Roniberto Morato Amaral foi indicado ao cargo. Nesta 38 

ocasião, a profa. Chloe assumiu o seu cargo como suplente da Linha 01 na CPG. 2.1.3 39 

Deliberação sobre a distribuição de móveis da secretaria PPGCI (adquiridas pela 40 

Coordenação de Curso e em aquisição via ata de preço da ProPG) entre docentes do PPGCI 41 

ou do DCI. (Móveis adquiridos e móveis solicitados em anexo). Foi deliberado que os 42 

móveis considerados excedentes para a Secretaria e sala de alunos do PPGCI iriam ser 43 

descritos e colocados à disposição do Departamento de Ciência da informação para 44 

redistribuição em acordo com suas políticas. 2.1.4 Deliberação sobre os critérios para 45 

distribuição de oferta de disciplinas para o início do PPGCI em agosto de 2016. Foi 46 

deliberado que os representantes de linha da CPG consultassem os docentes de suas 47 

respectivas linhas verificando seus interesses em ofertar disciplinas obrigatórias e optativas 48 

para o primeiro semestre de aula do PPGCI (agosto de 2016). As seguintes orientações foram 49 
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indicadas. Que cada linha indicasse um docente para cada disciplina optativa que será 50 

ofertada no primeiro semestre, a saber: “Epistemologia em Ciência da Informação”(7c) e 51 
“Pesquisa e Docência em Ciência da Informação”(7c) e que uma disciplina optativa da linha 52 
pudesse ser ofertada. As demais disciplinas optativas ainda seriam realocadas no semestre 53 

subsequente juntamente com a disciplina obrigatória “Seminários de Dissertação” (7c).  2.1.5. 54 

Deliberação sobre a participação do PPGCI no Acordo de Cooperação Técnico-científica do 55 

SENAI com a UFSCar. Após análise e discussão sobre os aspectos positivos e negativos 56 

relacionados a participação do PPGCI no Acordo de Cooperação Técnico-científica do SENAI 57 

com a UFSCar foi deliberado que neste momento, nesta primeira seleção, o PPGCI não 58 

participará do Acordo uma vez que ainda não dispõe de infra-estrutura mínima para atender 59 

adequadamente as demandas do SENAI. Esta decisão será comunicada por ofício a ProPG da 60 

UFSCar. 2.1.6 Aprovação da Ata da Reunião I CPG PPGCI.  Foram feitas sugestões de 61 

formatação na ata e diante disto sua aprovação foi prorrogada para outra reunião. 62 

Às 16h horas a reunião foi encerrada e eu, Luciana de Souza Gracioso lavrei essa ata e 63 

assino juntamente com os demais membros. 64 

 65 

Ariadne Chloe Mary Furnival _____________________________________  66 

Fabiano Ferreira Castro ____________________________________ 67 

Luciana de Souza Gracioso  _____________________________________ 68 

Rogério Aparecido Sá Ramalho  _____________________________________ 69 

Roniberto Morato do Amaral  _____________________________________ 70 

Wanda Aparecida Machado Hoffmann  ___________________________________ 71 


