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ATA DA 24ª REUNIÃO DA CPG DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA
INFORMAÇÃO DA UFSCAR
No dia oito de maio de dois mil e dezoito, às catorze horas, na Secretaria do PPGCI, realizouse a vigésima terceira Reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG) do Programa de PósGraduação em Ciência da Informação da UFSCar, sob a presidência da Profa. Dra. Zaira
Regina Zafalon. Compareceram os seguintes membros da CPG: Profa. Dra. Ariadne Chlöe
Mary Furnival, Profa. Dra. Ana Carolina Simionato e o discente Guilherme Franco Silva Pinto.
1. EXPEDIENTE. Comunicações da Presidência. 1.1.1. Revisão da Norma Complementar nº 3
- PESCD. Sugere-se a revisão da Norma tendo em vista o fato de que a versão vigente não
contempla prazos e nem a tramitação necessária para avaliação e homologação da inscrição.
Os membros da CPG entenderam a necessidade e propuserem que fosse apresentada como
item de pauta na próxima reunião, com a sugestão de atualização para avaliação e
discussão. 1.1.2. Norma para regulamentação do uso de verba e da distribuição. A
Presidência cita que, a exemplo de outros Programas, seria interessante que houvesse uma
norma que especificasse o uso que se poderia fazer das verbas e as condições de
distribuição, de modo que fosse dado amplo conhecimento pelos docentes e discentes sobre
quais demandas seriam prioritárias ao Programa (ex.: tipo de evento, coautorias, etc.). Os
membros da CPG discutiram e entenderam que a proposta deverá constar como item de
pauta na próxima reunião. 1.1.3. Registro de dados do Programa na Plataforma Sucupira.
Tendo em vista o registro de dados do Programa na Plataforma Sucupira referente ao ano de
2017, e o relato da presidência sobre o processo, a CPG compreendeu que será necessária a
definição de reunião com os docentes para definição de planejamento estratégico do
Programa para os próximos anos. A CPG avaliará como esse processo poderá ocorrer em
momento futuro. 1.1.4. Representante discente titular na CoPG. A Presidência comunica
que a aluna Julia Tereza Abrão Vieira Lourenço Wilmers foi eleita como representante
discente titular na CoPG. 1.1.5. Norma para ingresso de alunos estrangeiros no Programa.
Em reunião anterior havia sido colocado como informe que, de acordo com discussões que
estavam acontecendo na CoPG seria necessário avaliar uma Norma para o ingresso de
alunos estrangeiros no Programa, mas que isso dependeria de deliberação inicial, e de
caráter geral, pela CoPG. Na reunião da CoPG de 25 de abril houve a proposta de resolução
sobre isso foi discutida e em breve daremos novas informações. 1.1.6. Seminário
Informação, Inovação e Sociedade. Durante o mês de abril foram realizadas atividades em
prol da definição de proposta para a realização de evento conjunto com o PPGCTS intitulado
Seminário Informação, Inovação e Sociedade. A proposta foi definida e submetida ao CNPq e
à CAPES em editais de apoio à realização de eventos. (Anexo I). 1.1.7. Reunião do Fórum de
Coordenadores de Programas de Pós-Graduação da ANCIB. Será realizada a 1ª Reunião do
Fórum nos dias 7 e 8 de junho, na ECA/USP. A CPG sugere que sejam levados para discussão
boas práticas de pareceres em eventos e em propostas de pesquisa em agências de
fomento. (Anexo II). 1.1.8. Nomeação de membros representantes da área de Informação e
Comunicação na CAPES. A ANCIB divulgou que a CAPES nomeou os membros mais votados
na ANCIB como representantes: Prof. Fabio Pinho e Prof. Jonatas Carvalho. 1.2
Comunicações dos Membros. Não houve. 2. ORDEM DO DIA. A Presidência solicitou a
inclusão dos seguintes itens de pauta: 2.5 Definição de calendário das próximas reuniões da
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CPG. 2.6 Aprovação de calendário e orientações para Defesa. APROVADO. APROVADO. 2.1
Aprovação ad referendum 2.1.1 Inscrição de Carlos Eduardo Segundo na disciplina
“Representação e Metadados em Ambientes Digitais”. Recomendado pelo docente e pela
Coordenação. APROVADO. 2.2 Distribuição de recurso RTN. Foram recebidos R$1.600,00 de
recursos RTN na alínea Capiital. A CPG deliberou que seja avaliada a possibilidade de
aplicação do recurso para peças do computador utilizado na Secretaria da Coordenação,
visto que é antigo, com pouca memória e processamento e oriundo de doação da família da
Profa. Vera Boccato. Se acaso não puder ser alocado recurso para este fim, a CPG deliberou
que fossem adquiridos livros. A discussão sobre isso será feita em próxima reunião.
APROVADO. 2.3 Distribuição de recurso PROAP. Foram recebidos R$5.000,00. A CPG
deliberou que devam ser reservados recursos para participação em reuniões do Fórum da
ANCIB (valor a ser definido por conta de consulta de valor de diárias); telefone, correio e
xerox (R$100,00), anuidade da ANCIB (R$1.000,00); docentes e discentes (a partir de
critérios definidos em norma que será discutida). (Anexo III). APROVADO. 2.4 Ata da 23ª
Reunião CPG. APROVADO. 2.5 Definição de calendário das próximas reuniões da CPG.
Tendo em vista a dificuldade de conciliar a agenda entre os membros efetivos da CPG
deliberou-se que as próximas reuniões ocorrerão nas seguintes datas e horários: 25ª
Reunião, em 5 de junho, às 9h00; 26ª Reunião, em 28 de junho, às 14h00. A deifnição da
data da 26ª Reunião foi definida por conta da deliberação sobre a homologação da
realização das bancas de defesa dos alunos da Turma 1. APROVADO. 2.6 Aprovação de
calendário e orientações para Defesa. A CPG deliberou que as bancas de defesa dos alunos
da Turma 1, com previsão de realização em agosto, deverão ter a solicitação de
agendamento junto à Secretaria do PPGCI até 26 de junho. A revisão do cumprimento de
requisitos pelos alunos para Exame de Defesa deverá ser feito pela Coordenação até 27 de
junho, visto que a Reunião da CPG para a homologação do agendamento das bancas está
prevista para o dia 28 de junho, e o envio dos relatórios e convite aos membros das bancas
deverá ocorrer nos dias 2 e 3 de julho. APROVADO. Não tendo mais nada a tratar, a reunião
foi finalizada às dezessete horas e trinta minutos e eu, Zaira Regina Zafalon, lavrei a presente
ata.
Ana Carolina Simionato
____________________________________
Ariadne Chlöe M. Furnival
____________________________________
Guilherme Franco Silva Pinto
____________________________________
Zaira Regina Zafalon
____________________________________
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