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No dia 03 de junho de dois mil e dezesseis, às catorze horas na Sala Multimeios do
Departamento de Ciência da Informação, realizou-se a terceira Reunião da Comissão de
pós-graduação (CPG) do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da
UFSCar, sob a presidência da Profa. Dra. Luciana de Souza Gracioso. Compareceram os
membros da CPG: Profa. Dra. Ariadne Chloe Mary Furnival, Prof. Dr. Fabiano Ferreira
Castro, Profa. Dra. Luciana de Souza Gracioso, Prof. Dr. Roniberto Morato do Amaral,
Prof. Dr. Rogério Aparecido Sá Ramalho e a professora do PPGCI convidada como
membro da Comissão de Seleção Dra. Ana Carolina Simionato. 1. EXPEDIENTE. 1.1
Comunicações da Presidência. 1.1.1 – A presidência comunicou sobre a condução do
Processo seletivo em geral, dando destaque a fatos ocorridos que estão descritos no
relatório técnico apresentado pela Comissão de Seleção e que consta como anexo a esta
Ata. 1.2 Comunicações Membros. Não houve. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 – Avaliação geral
sobre o processo seletivo 2016 e indicações gerais de encaminhamentos para matrícula
e início das aulas. 2.1.1. A CPG aprovou os relatos descritos em relatório técnico da
Comissão de Seleção e Homologou o resultado do Processo seletivo 2016, que consta
como anexo a esta ATA. Foi definido que a publicação dos resultados será feita no Site
do PPGCI (www.ppgci.ufscar.br) exclusivamente tal como indicado em edital, que a
classificação será feita a partir do código do candidato, que as notas serão lançadas por
prova, e que será indicado no momento da publicação, que caso algum candidato tenha
dúvida sobre seu código ele poderá entrar em contato por e-mail pelo ppgci@ufscar.br.
Contudo, os recursos sobre o resultado do processo seletivo só poderão ser
protocolados de modo impresso na Secretaria do DCI, tal como indicado no Edital.
Quanto as indicações gerais de encaminhamentos para matrícula e início das aulas, foi
indicada a necessidade de envio, pela coordenação PPGCI, de ofício para a ProPG,
solicitando estagiário para o início do semestre letivo, assim como solicitação de Técnico
Administrativo para ocupar o cargo na Secretaria. Também foi feito um
encaminhamento para a finalização de consulta aos docentes: que os mesmo indiquem
sua disponibilidade para oferta de disciplinas no primeiro semestre de 2016, tendo
ficado estabelecido que cada docente teria liberdade para oferecer quantas disciplinas
considerarem pertinentes e no dia da semana que lhe for mais apropriado. Esta
indicação deverá ser feita pelo docente, ao representante de área na CPG e
posteriormente repassada a Coordenação para elaboração de grade de oferta de
disciplinas. Foi orientado que as fichas de caracterização das disciplinas sejam criadas
para posterior conferência dos docentes antes de sua aprovação na CPG e posterior
encaminhamento ao CECH.
Às 15h horas a reunião foi encerrada e eu, Luciana de Souza Gracioso lavrei essa ata e
assino juntamente com os demais membros.

PPGCI – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Universidade Federal de São Carlos
Rodovia Washington Luís, km 235, 13565-905, São Carlos, SP, Brasil
Fone: (16) 3351-8374, Email: ppgci@ufscar.br, http://www.ppgci.ufscar.br

45

Luciana de Souza Gracioso

_____________________________________

46

Rogério Aparecido Sá Ramalho

_____________________________________

47

Roniberto Morato do Amaral

_____________________________________

48

Ana Carolina Simionato

___________________________________

PPGCI – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Universidade Federal de São Carlos
Rodovia Washington Luís, km 235, 13565-905, São Carlos, SP, Brasil
Fone: (16) 3351-8374, Email: ppgci@ufscar.br, http://www.ppgci.ufscar.br

