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ATA DA 37ª REUNIÃO DA CPG DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UFSCAR
No dia três de junho de dois mil e dezenove, às dez horas, no Laboratório de Ensino de
Ciência da Informação (LECI), realizou-se a trigésima sétima Reunião da Comissão de PósGraduação (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: Profa. Dra. Ana Carolina Simionato, Prof. Dr. Leandro
Innocentini Lopes de Faria (convidado pela Linha 1), Prof. Dr. Rogério Aparecido Sá
Ramalho (vice-coordenador do PPGCI) e Júlia Tereza Abrão Vieira Lourenço Wilmers,
representante discente suplente. 1. EXPEDIENTE. 1.1 Comunicações da Presidência. 1.1.1
Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação da ANCIB. O Prof. Fabiano
comunicou que participou da 1a. Reunião do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação da
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ANCIB), que
ocorreu nos dias vinte e três e vinte e quatro de maio de 2019, no auditório da Editora da
UNESP, em São Paulo-SP. Dessa maneira, o Prof. Fabiano, enquanto Coordenador do
PPGCI/UFSCar representou a instituição nesse evento. Destaca-se também, que o PPGCI
encaminhou um ofício n. 04/2019 solicitando auxílio à Pró-Reitoria de Pós-GraduaçãoPPG/UFSCar, sendo contemplado com o transporte e as demais despesas custeadas com
recurso próprio. 1.1.2 Empenhos 2019. O Prof. Fabiano informou que no último dia vinte e
quatro de maio de 2019, a CAPES liberou os recursos financeiros aos Programas de PósGraduação e que já podem ser utilizados. 1.2 Comunicação dos membros. A Profa. Ana
Carolina comunicou que participou da Reunião de Coordenadores de GTs da ANCIB, na
qualidade de Coordenadora Adjunta do GT-8- Informação e Tecnologia, em São Paulo, nos
dias vinte e um e vinte e dois de maio de 2019. A Profa. Ana Carolina disse também que, para
o ano de 2019, o ENANCIB permitirá a submissão de até 5 (cinco) trabalhos por pesquisador,
na modalidade de Trabalhos Completos e Resumos Expandidos. O Prof. Rogério, na
qualidade de Vice-Coordenador tem estado preocupado com a dinâmica das ações do PPGCI
e disse que se faz necessário realizar a documentação/registro das reuniões ocorridas
anteriormente, desde a trigésima quarta. Disse também que a comunicação e a transparência
das atividades precisam ser mais efetivadas, de modo que não fiquem centralizadas na
Coordenação do PPGCI. Salientou também que está disponível e quer colaborar mais
próximo nas ações do Programa. O Prof. Leandro concorda com os questionamentos do Prof.
Rogério e pediu que as ações do PPGCI precisam ser mais divulgadas a todos os professores
do Programa e também se dispôs a participar e contribuir mais efetivamente. A representante
discente Júlia Wilmers sugeriu que se realizasse um rodízio para a distribuição de atividades
do PPGCI, uma vez que o Programa não possui de um servidor técnico-administrativo e que
os alunos poderiam trazer sugestões para os representantes discentes, no encaminhamento de
assuntos/temas para entrada de item de pauta. O Prof. Fabiano agradece todas as sugestões e
disse que, além da Coordenação do Programa, é de responsabilidade e função dos
representantes (docentes e discentes) repassarem e comunicarem aos demais professores e
alunos as deliberações que acontecem nas Reuniões, a fim de que sejam mais transparentes e
ampliadas as formas de diálogo entre Coordenação, docentes e discentes. 2 ORDEM DO
DIA. 2.1 Aprovação: solicitação de autorização para exame de qualificação de mestrado.
A discente Marina Penteado de Freitas realizou o exame de qualificação em 10 de maio de
2019, às 9h, tendo o conceito aprovado. 2.2 Inscrição em PESCD. 2.2.1 A aluna Amanda
Azevedo dos Santos solicita inscrição no Programa de Estágio Supervisionado de Capacitação
Docente (PESCD), na disciplina Linguagens Documentárias I (301710), do curso de
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Biblioteconomia e Ciência da Informação, no período de 2019/1, sob supervisão da Profa.
Dra. Ana Carolina Simionato Arakaki. APROVADO. 2.2.2 A aluna Kazumi Tomoyose
solicita inscrição no Programa de Estágio Supervisionado de Capacitação Docente (PESCD),
na disciplina Linguagens Documentárias I (301710), do curso de Biblioteconomia e Ciência
da Informação, no período de 2019/1, sob supervisão da Profa. Dra. Ana Carolina Simionato
Arakaki. APROVADO. 2.3 Solicitação de aproveitamento de créditos em disciplinas.
2.3.1 A aluna Gabriele Rodrigues Pereira solicita aproveitamento de créditos na disciplina
Representação e metadados em ambientes digitais (4 créditos), do Programa de PósGraduação em Ciência da Informação, cursada em 2018/1 e ministrada pela Profa. Dra. Zaira
Regina Zafalon. APROVADO. 2.3.2 O aluno Fernando Brito da Costa Dias solicita
aproveitamento de créditos na disciplina Acesso, Uso e Usuários da Informação (4 créditos),
do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, cursada em 2018/2 e ministrada
pela Profa. Dra. Ariadne Chloë Mary Furnival. APROVADO. 2.4 Comissão
para
apreciação e edição da norma complementar n.7 - Regulamenta a concessão e a
renovação de Bolsas de Mestrado no PPGCI/UFSCar e dá outras orientações. – O Prof.
Fabiano informou que devido às alterações ocorridas no último edital de concessão de bolsas,
necessita-se rever a norma complementar n. 7, a fim de compor uma Comissão. A Profa. Ana
Carolina disse que a Coordenação poderia verificar se já existe essa Comissão Permanente de
Bolsas. Dessa maneira, a Coordenação ficará responsável por realizar uma consulta na
documentação anterior do PPGCI, buscando se há uma Comissão formada, caso negativo,
será realizada uma consulta para composição de uma nova Comissão Permanente de Bolsas.
APROVADO. 2.5 Comissão para Prêmio ANCIB dissertação. O Coordenador do PPGCI
informou que no último dia treze de junho de 2019, o Programa recebeu um e-mail do
Coordenador da ANCIB, Prof. Oswaldo Francisco de Almeida Júnior, comunicando sobre o
regulamento do Prêmio ANCIB para 2019. Para tanto, faz-se necessário compor uma
Comissão para avaliar as dissertações defendidas em 2018, a fim de escolher qual será aquela
que representará o PPGCI/UFSCar no panorama nacional da Ciência da Informação. Um email será encaminhado aos docentes do PPGCI, para sinalizarem quem quer compor a
Comissão e quem não deseja indicar a dissertação do seu aluno. Somente as professoras Zaira
e Ana Carolina se manifestaram no período estabelecido. A Profa. Zaira não tem interesse em
compor a Comissão e ambas indicam as dissertações de seus alunos. O prazo para submissão
e encaminhamento da documentação necessária à ANCIB acontecerá do dia 17 de junho a 21
de julho de 2019. O Prof. Leandro sugeriu que uma opção interessante para definir a
Comissão seria designar os professores que não querem indicar as dissertações, para
assumirem como membros efetivos para avaliação dos trabalhos. O Prof. Fabiano mencionou
que não indicará a dissertação do seu aluno este ano. Como a Profa. Paula e a Profa. Marta
não possuem trabalhos defendidos nesse período, sugeriu-se que ambas poderiam compor a
Comissão de Avaliação, e as mesmas serão consultadas. O Prof. Fabiano sugeriu que para as
próximas defesas das dissertações do PPGCI fosse construído um instrumento que pudesse
ser entregue no momento da realização da banca examinadora, uma vez que a própria
Comissão de Defesa já sinalizaria se o trabalho está apto ou não para ser indicado a pleitear a
candidatura ao Prêmio ANCIB. Para tanto, os membros da CPG definiram que os critérios
analisados pela Comissão serão os mesmos definidos pela ANCIB, em 2019: a) Relevância
do tema para a Ciência da Informação, observando-se a pertinência do objeto e dos objetivos
definidos; b) Pertinência e adequação das opções teóricas; c) Pertinência e adequação das
opções metodológicas; d) Coerência e profundidade da discussão científica, demonstrando
domínio da literatura pertinente; e) Clareza e objetividade da apresentação dos resultados; f)
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Uniformidade e coerência da linguagem científica escrita, na observância das normas de
redação da língua portuguesa, dos padrões de normalização e formatação dos trabalhos
acadêmicos; g) Inovação teórica e/ou inovação metodológica e/ou inovação na apresentação
dos resultados; h) Impactos sociais; i) Aplicabilidades do produto (na categoria de Mestrado
Profissional). Além disso, cada elemento avaliado deverá conter uma breve justificativa de
cada item. 2.6 Empenhos 2019. O Prof. Fabiano informou que diante da liberação da verba
PROAP pela CAPES, no dia vinte e quatro de maio de 2019, o PPGCI precisa definir como
será utilizado o recurso. A CPG deliberou que mediante o valor determinado para esse ano, o
recurso será repassado para auxiliar professores/pesquisadores e alunos na participação dos
eventos ENANCIB e ISKO com trabalhos aprovados, apresentados e publicados. O Prof.
Leandro sugeriu que para incentivar ainda mais a produção, poderia aumentar o valor do
recurso para quem tivesse o maior número de trabalhos aceitos nos referidos eventos.
APROVADO. 2.7 Eleição Representante discente PPGCI. O Prof. Fabiano comunicou que
diante à defesa de mestrado dos alunos prevista para o dia vinte e dois de agosto de 2019, os
atuais representantes discentes deverão ser substituídos. Portanto, uma nova eleição precisará
ocorrer antes do fim do mandato da gestão atual. Dessa forma, a Profa. Ana Carolina se
prontificou a assumir como Presidente da Comissão Eleitoral, bem como na confecção do
edital que será apreciada pela CPG, na reunião de julho. APROVADO. Não tendo mais nada
a tratar, a reunião foi finalizada às doze horas e cinco minutos e eu, Fabiano Ferreira de
Castro, lavrei a presente ata.
Fabiano Ferreira de Castro
____________________________________
Ana Carolina Simionato
____________________________________
Leandro Innocentini Lopes de Faria
_____________________________________
Júlia Tereza Abrão Vieira Lourenço Wilmers____________________________________
Rogério Aparecido Sá Ramalho
____________________________________
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