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ATA DA 35ª REUNIÃO DA CPG DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UFSCAR
No dia doze de abril de dois mil e dezenove, às dezessete horas, na Secretaria do PPGCI,
realizou-se a trigésima quinta Reunião da Comissão de Pós-Graduação (CPG) do Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFSCar, sob a presidência do Prof. Dr. Fabiano
Ferreira de Castro, coordenador do PPGCI. Compareceram os seguintes membros da CPG:
Prof. Dr. Roniberto Morato do Amaral, Janailton Lopes Sousa e Júlia Tereza Abrão Vieira
Lourenço Wilmers, representantes discentes efetivo e suplente, respectivamente. O Prof. Dr.
Rogério Sá Ramalho foi convidado a participar da reunião, na condição de suplente da Linha
2, substituindo a Profa. Dra. Ana Carolina Simionato. 1. EXPEDIENTE. 1.1. Comunicações
da Presidência. 1.1.1 Foi comunicado que a Profa. Zaira Zafalon encaminhou um novo ofício
ao Chefe do Serviço de Controle de Estagiários-SerCE/Pró-reitoria de Gestão de Pessoas –
ProGPe solicitando o desligamento do contrato de estágio da aluna Natália Mariana Pereira
Félix, RA nº 726416, enviado inicialmente em 29/08/2018, o qual foi aceito pela instância
responsável. 1.1.2 O Prof. Fabiano informou que o Relatório SUCUPIRA/CAPES foi enviado
no dia 15 de março de 2019 e agradeceu a colaboração de todos os professores envolvidos no
processo. 1.1.3 O Prof. Fabiano informou que nos dias 19 e 20 de março de 2019 foram
realizadas as matrículas dos alunos da turma 4 do PPGCI/2019 e que para esse ano o programa
recebeu 14 (quatorze inscrições) que foram homologadas pela Coordenação. 1.1.4 O Prof.
Fabiano comunicou que o prazo para defesa da turma 2/2017 finda-se em 22 de Agosto de 2019
e que a documentação necessária deverá ser encaminhada até o dia 22 de julho de 2019. 1.1.5
A ProPG divulgou junto aos PPGS que os atestados de matrícula, bem como os certificados de
conclusão de alunos homologados (até o diploma), não necessitam mais da obrigatoriedade da
assinatura do coordenador, uma vez que o sistema da ProPGWeb irá gerar um Código de
autenticidade oficial desses documentos. 1.1.6 A ProPG encaminhou no dia 03 de abril de 2019,
um e-mail informando os novos valores do PROAP/19 e que os mesmos já encontram-se
disponíveis no DRIVE da UFSCar (disponível apenas para coordenação do PPGCI) para
visualização. O PPGCI foi contemplado com um recurso de R$6.858,50 (seis mil, oitocentos e
cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), mas ainda a CAPES não fez a liberação da verba.
Além disso, segundo o ofício 002/2019 – SAF/CECH foi disponibilizado ao PPGCI um recurso
RTN da ProAD no valor de R$1.600,00 (Um mil, seiscentos reais) na alínea Capital, destinado
à compra de bens permanentes (móveis/equipamentos). 1.2 Comunicações dos Membros. A
representante discente Júlia Wilmers destacou a possibilidade do Exame de qualificação ser
aberto ao público. O Prof. Roniberto também concordou com a ideia. O Prof. Fabiano
mencionou que a concepção do Exame de qualificação no momento da proposta de criação do
programa foi exatamente entendida como uma reunião de trabalho entre aluno e banca
examinadora, mas que poderia ser discutido o formato aberto, numa próxima reunião da CPG.
2 ORDEM DO DIA. 2.1
Aprovação ad referendum: solicitação de autorização para
exame de qualificação de mestrado. 2.1.1 A aluna Thaís da Silva Justino solicita autorização
para realização do Exame de qualificação de Mestrado agendado para o dia15 de fevereiro de
2019, às 14h30, na Sala de Seminários do Departamento de Ciência da Informação, com a
seguinte formação de banca examinadora: Membros efetivos - Prof. Dr. Roniberto Morato do
Amaral (Presidente/Orientador)/UFSCar; Profa. Dra. Aline Grasiele Cardoso de Brito
(Membro externo)/Claretiano e Prof. Dr. Leandro Innocentini Lopes de Faria (Membro
interno)/UFSCar. Suplentes - Prof. Dr. Douglas Henrique Milanez (Membro interno)/UFSCar;
Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann (Membro interno)/UFSCar. A versão do
relatório para a qualificação é intitulada: "Análise da Colaboração Científica dos Programas de
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Pós-Graduação em Ciência da Informação Brasileiros”. APROVADO. 2.1.2 A aluna Júlia T.
A. V. L. Wilmers solicita autorização para realização do Exame de qualificação de Mestrado
agendado para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 14h, no LICI, com a seguinte formação de
banca examinadora: Membros efetivos - Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann
(Presidente/Orientadora)/UFSCar; Prof. Dr. Fábio Luís Falchi de Magalhães (Membro
externo)/Uninove; Prof. Dr. Roniberto Morato do Amaral (Membro interno)/UFSCar.
Suplentes - Prof. Dr. Leandro Innocentini Lopes de Faria (Membro interno)/UFSCar; Prof. Dr.
Marcos Antônio Gaspar (Membro externo)/Uninove. A versão do relatório para a qualificação
é intitulada: “Gestão da Informação e do Conhecimento no contexto da Indústria 4.0”.
APROVADO. 2.1.3 O aluno Marcos Teruo Ouchi solicita autorização para realização do
Exame de qualificação de Mestrado agendado para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 14h, na
Sala de Seminários do Departamento de Ciência da Informação, com a seguinte formação de
banca
examinadora:
Efetivos
Profa.
Dra.
Ana
Carolina
Simionato
(Presidente/Orientadora)/UFSCar; Prof. Dr. Fernando de Assis Rodrigues (Membro
externo)/UFPA; Prof. Dr. Rogério Aparecido Sá Ramalho (Membro interno)/UFSCar;
Suplentes - Profa. Dra. Ariadne Chloe Mary Furnival (Membro interno)/UFSCar; Prof. Dr.
Guilherme Ataíde Dias (Membro externo)/UFPB. A versão do relatório para a qualificação é
intitulada: “Estudo da reprodutibilidade de pesquisas científicas com o uso da Blockchain”.
APROVADO. 2.1.4 A aluna Natalia Gallo Cerrao solicita autorização para realização do
Exame de qualificação de Mestrado agendado para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 10h, na
Sala de Seminários do Departamento de Ciência da Informação, com a seguinte formação de
banca examinadora: Efetivos - Prof. Dr. Fabiano Ferreira de Castro
(Presidente/Orientador)/UFSCar; Prof. Dr. Fernando César Lima Leite (Membro
externo)/UnB; Profa. Dra. Ana Carolina Simionato (Membro interno)/UFSCar. Suplentes Prof. Dr. Rogério Aparecido Sá Ramalho (Membro interno)/UFSCar; Profa. Dra. Rachel
Cristina Vesu Alves (Membro externo)/Unesp/Marília. A versão do relatório para a
qualificação é intitulada: “Contribuições do domínio bibliográfico para os Repositórios
Institucionais Digitais”. APROVADO. 2.1.5 A aluna Thaís Aparecida de Lima solicita
autorização para realização do Exame de qualificação de Mestrado agendado para o dia 20 de
fevereiro de 2019, às 14h, na Sala de Seminários do Departamento de Ciência da Informação,
com a seguinte formação de banca examinadora: Efetivos - Profa. Dra. Ariadne Chloe Mary
Furnival (Presidente/Orientadora)/UFSCar; Profa. Dra. Helen de Castro Silva Casarin
(Membro externo)/Unesp/Marília; Prof. Dr. Roniberto Morato do Amaral (Membro
interno)/UFSCar. Suplentes - Profa. Dra. Ana Carolina Simionato (Membro interno)/UFSCar;
Profa. Dra. Luciana de Souza Gracioso (Membro interno)/UFSCar. A versão do relatório para
a qualificação é intitulada: “A dimensão ética da competência informacional no ensino superior:
o plágio acadêmico na percepção de estudantes universitários”. APROVADO. 2.1.6 O aluno
Vinícius Rafael Micali Soares solicita autorização para realização do Exame de qualificação de
Mestrado agendado para o dia 22 de fevereiro de 2019, às 9h30, na Sala de Seminários do
Departamento de Ciência da Informação, com a seguinte formação de banca examinadora:
Efetivos - Prof. Dr. Leandro Innocentini Lopes de Faria (Presidente/Orientador)/UFSCar; Prof.
Dr. Jesús P. Mena Chalco (Membro externo)/UFABC; Prof. Dr. Roniberto Morato do Amaral
(Membro interno)/UFSCar. Suplentes - Prof. Dr. Douglas Henrique Milanez (Membro
interno)/UFSCar; Dr. Ricardo Arcanjo de Lima (Membro externo)/Embrapa. A versão do
relatório para a qualificação é intitulada: “Interface interativa para visualização de indicadores
de produção científica a partir de dados da Plataforma Lattes: procedimento para elaboração de
gráficos e redes de colaboração a partir dos dados bibliométricos”. APROVADO. 2.2
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Solicitação de Marina Penteado de Freitas para prorrogação de prazo para qualificação
ou trancamento de matrícula. O Prof. Fabiano informou que no dia 22 de janeiro de 2019, a
aluna Marina Penteado de Freitas enviou à Coordenação do PPGCI um e-mail solicitando a
prorrogação do prazo para o Exame de qualificação, o qual deveria acontecer até o dia 22 de
fevereiro de 2019. A aluna alegou que “Apesar de ter concluído todos os créditos necessários
em disciplinas obrigatórias e optativas, alguns problemas de ordem pessoal impediram a
conclusão do Relatório de Qualificação dentro do prazo estipulado pela Norma Complementar
nº 1 do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação”. O Prof. Fabiano realizou uma
consulta à ProPG, sobre quais casos e condições poderiam ser permitidos uma prorrogação de
prazo. O Pró-Reitor Ajunto esclareceu que em situações de doença infectocontagiosas ou
falecimento familiar é possível e se justifica tal pedido. O Prof. Roniberto informou que a aluna,
sendo sua funcionária na Rede de Bibliotecas da UFSCar possui afastamento para o
cumprimento de créditos em discplina e confecção do relatório de qualificação. A Coordenação
realizou uma consulta à aluna e sua orientadora, a Prof. Dra. Paula Dal´Evedove para entender
melhor o caso e os motivos reais para prorrogração do prazo. Após apreciado e discutido pelos
Conselheiros, a CPG deliberou que a discente poderá realizar o Exame de qualificação até o
prazo máximo permitido e determinado, de acordo com o ingresso da aluna no PPGCI. A CPG
salienta ainda que aluna e orientadora devem se comprometer a cumprir o prazo máximo
estabelecido para a defesa da dissertação, até o dia 22 de Agosto de 2019. APROVADO. 2.3
Solicitação de inscrição de alunos especiais. 2.3.1 Disciplina: Gestão de projetos e pessoas
por competências - Os candidatos Josué Benedito, Luis Marques e Monica F. Camacho
solicitam inscrição na condição de aluno especial na disciplina “Gestão de projetos e pessoas
por competências”, ministrada pelo Prof. Roniberto Amaral. O Prof. Roniberto informou que
aceitará apenas um aluno, no caso, Mônica Camacho, por já ter dado início na disciplina e por
já estar frequentando. APROVADO. 2.3.2 Disciplina: Tecnologias Semânticas - Os
candidatos Flavio Saito e Mariana Maria Biasioli solicitam inscrição na condição de aluno
especial na disciplina “Tecnologias Semânticas”, ministrada pelo Prof. Dr. Rogério Aparecido
Ramalho. O Prof. Rogério informou que aceitará todas as inscrições. APROVADO. Os itens
de pauta 2.4 Deliberação do edital para bolsa CAPES/DS 2019 e 2.5 Deliberação do
credenciamento de docente ao PPGCI foram deixados para serem tratados no final da
reunião, e como já não havia quorum e tempo hábil para discussão foram transferidos para a
segunda sessão da reunião. 2.6. Deliberação do calendário de reuniões do PPGCI. O
Conselho do PPGCI deliberou o calendário de reuniões determinando que toda primeira
segunda-feira do mês, no período da manhã acontecerão as reuniões da CPG e, caso necessite
de alterações, será realizada nova consulta junto aos conselheiros. APROVADO. 2.7 Inscrição
em PESCD. 2.7.1 A aluna Joyce Mirella dos Anjos Viana solicita inscrição no Programa de
Estágio Supervisionado de Capacitação Docente (PESCD), na disciplina Indexação e Resumos
(301736), do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação, no período de 2019/1, sob
supervisão da Profa. Dra. Paula Regina Dal´Evedove. APROVADO. 2.7.2 Ananda Fernanda
de Jesus solicita inscrição no Programa de Estágio Supervisionado de Capacitação Docente
(PESCD), na disciplina Catalogação III (301604), do curso de Biblioteconomia e Ciência da
Informação, no período de 2019/1, sob supervisão do Prof. Dr. Fabiano Ferreira de Castro.
APROVADO. 2.7.3 A aluna Viviani Regina Marchi solicita inscrição no Programa de Estágio
Supervisionado de Capacitação Docente (PESCD), na disciplina Organização de Unidades de
Informação (301531), do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação, no período de
2019/1, sob supervisão da Profa. Dra. Paula Regina Dal´Evedove. APROVADO. 2.8
Solicitação de aproveitamento de créditos em disciplinas. 2.8.1 A aluna Cristina Maia
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solicita aproveitamento de créditos na disciplina Conceitos e Práticas sobre comuniação e
publicação científicas (7 créditos), do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e
Sociedade, cursada em 2018/2 e ministrada pela Profa. Dra. Ariadne Chloë Mary Furnival.
APROVADO. 2.8.2 O aluno Diogo Misoguti solicita aproveitamento de créditos na disciplina
Representação e metadados em ambientes digitais (4 créditos), do Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Informação, cursada em 2018/1 e ministrada pela Profa. Dra. Zaira Regina
Zafalon. APROVADO. 2.9 Foram realizadas as eleições para a nova Coordenação do PPGCI
no dia 05 de abril de 2019. Inscreveu-se apenas uma chapa, composta pelos docentes Prof.
Fabiano Ferreira de Castro (Coordenador) e Prof. Rogério Aparecido Sá Ramalho (ViceCoordenador). A chapa foi eleita com vinte e dois votos válidos (quatro docentes e vinte
discentes) e chancelada pelo Prof. Roniberto Morato do Amaral, Presidente da Comissão
Eleitoral.
Terminada a primeira parte da 35a Reunião da CPG, e não tendo mais nada a tratar, a reunião
foi finalizada às dezenove horas e trinta minutos e eu, Fabiano Ferreira de Castro, lavrei a
presente ata.
Fabiano Ferreira de Castro
____________________________________
Roniberto Morato do Amaral
____________________________________
Janailton Lopes Sousa
____________________________________
Júlia Tereza Abrão Vieira Lourenço Wilmers____________________________________
Dando continuidade na ata da 35a Reunião da CPG, no dia dezoito de abril de 2019, às 14h,
no Laboratório de Ensino de Ciência da Informação (LECI), sob a presidência do Prof. Dr.
Fabiano Ferreira de Castro, coordenador do PPGCI, estiveram presentes as docentes Profa. Dra.
Ariadne Chloe Mary Furnival, que foi convidada para representar a Linha 1 e a Profa. Dra.
Paula Regina Dal´Evedove (membro suplente da Linha 2) e Júlia Tereza Abrão Vieira Lourenço
Wilmers, representante discente (suplente) 1. EXPEDIENTE. 1.1. Comunicações da
Presidência. 1.1.1 O Prof. Fabiano explicou aos membros da CPG da convocação da reunião,
destacando que era um ponto urgente a ser considerado, por tratar da renovação ou concessão
de novas bolsas do PPGCI, com a entrada da 4º turma do curso em 2019/1. 1.2 Comunicações
dos Membros. A Profa. Dra. Paula Regina Dal´Evedove disse que em outras reuniões da CPG
que havia participado sugeriu que o PPGCI pudesse gerar a publicação de um livro com os
docentes do próprio Programa, dando visibilidade às pesquisas desenvolvidas pelo grupo e que
poderia ser confeccionado pela Comissão Permanente de Publicações Oficiais e Institucionais
(CPOI). A Profa. Paula entende que essa iniciativa é algo diferencial de outros PPGCI no Brasil
e pode ser considerado como uma estratégia de inovação. 2 ORDEM DO DIA. 2.4
Deliberação do edital para bolsa CAPES/DS 2019. O Prof. Fabiano informou que a
divulgação do edital para bolsa CAPES/DS 2019 deveria ocorrrer até o dia 23 de abril de 2019.
Explicou que o edital do ano 2018 estava complexo e com alguns pontos contraditórios e que
poderiam gerar condições de recursos, por exemplo, os critérios para renovação e concessão de
novas bolsas estavam díspares e não refletiam as condições necessárias para os alunos que
pediram renovação e para os alunos que estavam pleiteando a bolsa pela primeira vez. O Prof.
Fabiano havia encaminhado o edital de 2018, junto à CPG, por e-mail esperando contribuições
e sugestões. Como foram poucas as alterações sinalizadas pelos conselheiros naquela ocasião,
o edital 2019 foi discutido entre os membros que estavam presentes nessa reunião. A Profa.
Chloe sugeriu que uma prática que o PPGCTS tem adotado e para simplificar o processo é
adotar a média (nota) de classificação no processo seletivo. Desse modo, após apreciada e
discutida a situação, a CPG deliberou que o edital para concessão de bolsas em 2019 será por
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meio da nota de classificação geral no processo seletivo do mestrado. Para tanto, a renovação
de bolsas deverá obedecer outros critérios que deverão ser construídos pela Comissão de Bolsas
do PPGCI. A representante discente Júlia Wilmers informou que a CAPES já prevê um modelo
de elementos para serem avaliados em casos de renovação e sugeriu que o PPGCI poderia se
espelhar nesse modelo, o que foi bem visto pelos membros da CPG. Contudo, como o edital de
bolsas deve refletir a Norma complementar nº 7: Regulamenta a concessão e a renovação de
Bolsas de Mestrado no PPGCI/UFSCar e dá outras orientações, a CPG deliberou que, a Norma
7 também deverá sofrer alterações e ajustes, de modo a permitir o alinhamento e a
correspondência entre os editais do processo seletivo do mestrado. Desse modo, a Comissão de
Bolsas do PPGCI deverá trabalhar nessas alterações o mais breve possível, assim como
determinar os critérios de renovação. Assim, o calendário 2019 ficou construído da seguinte
maneira: 23 de abril - Início das inscrições; 24 de abril - Término das inscrições; 25 de abril Divulgação das inscrições deferidas; 26 de abril - Divulgação da classificação final; 29 de abril
- Fim do prazo de recebimento de recursos quanto ao resultado da classificação final; 30 de
abril - Divulgação do resultado do julgamento dos recursos quanto ao resultado da classificação
final; 30 de abril - Divulgação final dos resultados. APROVADO. 2.5 Deliberação do
credenciamento de docente ao PPGCI. Foi sugerido pela CPG que uma nova consulta fosse
realizada aos docentes do PPGCI sobre a situação atual do credenciamento de novos docentes.
Os membros presentes nessa reunião se posicionaram de maneira favorável ao credenciamento.
APROVADO. Não tendo mais nada a tratar, a reunião foi finalizada às dezesseis horas e trinta
minutos e eu, Fabiano Ferreira de Castro, lavrei a presente ata.
Fabiano Ferreira de Castro
___________________________________
Ariadne Chloe Mary Furnival
___________________________________
Paula Regina Dal´Evedove
____________________________________
Júlia Tereza Abrão V. Lourenço Wilmers ____________________________________
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