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ATA DA 47ª REUNIÃO DA CPG DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UFSCAR 2 
No dia dez de junho de dois mil e vinte, às nove horas, via aplicativo google meet 3 

(meet.google.com/mdk-gbbt-ewz), realizou-se a quadragésima sétima Reunião da Comissão de 4 

Pós-Graduação (CPG) do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFSCar, 5 

sob a presidência do Prof. Dr. Fabiano Ferreira de Castro, coordenador do PPGCI. Compare-6 

ceram os seguintes membros da CPG: Profa. Dra. Ana Carolina Simionato Arakaki e Profa. 7 

Dra. Ariadne Chloe Mary Furnival; a secretária do Programa, Amanda Oliveira Fontenelle e 8 

as representantes discentes Ananda Fernanda de Jesus e Kazumi Tomoyose. A Profa. Luciana 9 

Gracioso participou como ouvinte. 1. ORDEM DO DIA 1.1 Comunicações da Presidência. 10 

1.1.1 Verba PROAP – A ProPG encaminhou um ofício falando sobre a alocação da verba 11 

PROAP para o ano de 2020 por programa. O valor do PPGCI foi R$ 3.429,25 referente à 12 

primeira parcela, pois em 2020 a CAPES irá efetuar a liberação do recurso em dois momentos 13 

distintos. Em 2019, o valor foi de aproximadamente 6 mil reais. Em uma próxima reunião da 14 

CPG será discutida a alocação desse recurso. O Prof. Fabiano comentou que em 2019 houve 15 

uma reunião onde foram definidas prioridades no uso do recurso. Dentre elas, estaria a parti-16 

cipação em eventos (ENANCIB e ISKO). Como é provável que esse ano não tenham eventos 17 

presenciais, precisará ser discutido de um modo geral como poderá ser empenhado esse recur-18 

so. 1.1.2 Chamada CNPq-Covid-19 – O Prof. Fabiano comunicou o resultado do parecer para 19 

a chamada de pesquisas relacionadas ao Covid-19. O relatório colocou dois pontos: uma delas 20 

foi a questão da exequibilidade de Revisão Sistemática da Literatura em apenas um mês e o 21 

outro ponto foi em relação às palavras-chave sugeridas. O Prof. Fabiano sugere que seja en-22 

caminhado um pedido de reconsideração ao CNPq, explicando o que poderia ser feito nos 23 

aspectos da RSL e explicando melhor que já foram executados alguns testes a respeito. A 24 

questão da aplicabilidade ao SUS também pode ser melhor explicitada no texto. Outro ponto 25 

seria explicar melhor que resposta o projeto vai dar em relação ao SUS. 1.1.3 O Prof. Fabiano 26 

disse que o relatório Sucupira foi encaminhado em 4 de junho de 2020 e o mesmo está aguar-27 

dando a chancela pela ProPG. A Coordenação de área da Comunicação e Informação na CA-28 

PES informou um novo prazo para a correção de informações de 2016, 2017 e 2018. Uma das 29 

principais alterações seria nos livros, que precisaremos coletar informações que não eram 30 

exigidas anteriormente. Os professores, os egressos e os discentes do PPGCI serão acionados 31 

em breve para auxiliar nessas informações, que tem o prazo até dia 31 de julho de 2020 para 32 

constar no sistema da CAPES. 1.1.4 Proposta de minuta do regimento geral da ProPG. O 33 

Prof. Fabiano encaminhou para os demais docentes a minuta do novo regimento proposto 34 

para que eles possam fazer apontamentos para a próxima reunião da CoPG. Alguns aspectos, 35 

por exemplo, o autodepósito das teses e dissertações, foram discutidos para levantar a melhor 36 

alternativa para os programas e para o repositório institucional, uma vez que a questão seria 37 

quem realizará o depósito, o orientador ou o aluno. 1.1.5 O Prof. Fabiano mencionou que na 38 

última reunião do CoC-CECH foi questionado como os Programas de Pós-Graduação tem se 39 

reorganizado em relação ao semestre, diante à pandemia. O Prof. Fabiano se posicionou di-40 

zendo que no PPGCI duas disciplinas estão acontecendo remotamente e que haverá a ativida-41 

de de recepção aos alunos ingressantes e aula magna de 2020 com a palestra a ser transmitida 42 

por meio do canal do Youtube do PPGCI. Foi falado também sobre a graduação e mencionado 43 

que a vice-diretora do CECH, Profa. Ana estava em outra reunião da Pró-Reitoria de Gradua-44 

ção, falando qual seria o posicionamento do CECH em relação à volta às aulas da graduação 45 

na modalidade presencial. A Profa. Jesus, Diretora do CECH, participa de uma comissão que 46 

avalia a volta das aulas na UFSCar e o Prof. Bernardino (médico infectologista) que está à 47 
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frente dessa comissão avaliou que estaria voltando às aulas presenciais a partir de Agosto. A 48 

Profa. Jesus se posicionou dizendo que isso é impossível, pois ainda não chegamos ao pico da 49 

doença em São Carlos. As professoras Luciana e Chloe comentaram que na ADUFSCar a fala 50 

foi contrária, que só voltaria as atividades em 2021. No CECH foi votado se o primeiro se-51 

mestre seja cancelado ou suspenso e indicou-se o cancelamento do primeiro semestre da gra-52 

duação. 1.1.6 Inserção de 2 itens de pauta: solicitação de banca da Vanessa Paula Alves de 53 

Moura e convocação de candidato da lista do processo seletivo 2020. Nenhum membro se 54 

opôs a essa inclusão. 1.1.7 O Prof. Fabiano informou sobre uma live às 18h do dia 10/06 com 55 

o presidente da CAPES sobre o sistema de pós-graduação brasileiro. O coordenador de área 56 

da Comunicação e Informação, Edson Dalmonte, colocou o link para divulgação. 1.2 Comu-57 

nicação dos membros 1.2.1 A Profa. Ana Carolina comentou que ela e a Profa. Chloe estão 58 

com um possível calendário e ajustes para a disciplina de Seminários de Dissertação. O Prof. 59 

Fabiano comentou que o Prof. Rogério e a Profa. Paula já encaminharam a data do calendário 60 

da disciplina de Epistemologia em Ciência da Informação. 1.2.2 A Profa. Luciana comunicou 61 

que o Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico 62 

e Tecnológico (LAbI) da UFSCar convida professores e estudantes de Pós-Graduação da 63 

Universidade para participarem da série de divulgação científica ClickCiência. Para partici-64 

par, basta enviar um vídeo sobre a pesquisa para a equipe do Laboratório. A gravação pode 65 

ser realizada com a utilização de webcams, câmeras fotográficas ou smartphones. Mais in-66 

formações estão disponíveis no site do LABI. 2. ITENS DE PAUTA. 2.1 Aprovação da Ata 67 

da 46º Reunião da CPG – APROVADO.  2.2 Apreciação do Planejamento Estratégico do 68 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFSCar. – APROVADO. 2.3 69 

Apreciação da Política de Autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 70 
Informação da UFSCar. – APROVADO. 2.4 Novas datas da Reunião com os alunos in-71 

gressantes no PPGCI 2020 e da Aula Magna – As atividades com os alunos ingressantes 72 

ocorrerão dia 15 de junho pela manhã, das 10h às 12h e a Aula Magna dia 16 de junho às 19h 73 

por meio do canal do PPGCI do Youtube. APROVADO. 2.5 Prêmio ANCIB – O Prof. Fabi-74 

ano comunicou que recebemos a divulgação das datas para inscrição ao Prêmio ANCIB, a fim 75 

de indicação de dissertação do PPGCI/UFSCar. Para tanto, necessita ser definida uma comis-76 

são interna para saber qual a dissertação do PPGCI irá concorrer. A nomeação da comissão 77 

precisa ser feita em uma reunião da CPG e a escolha e cadastro no prêmio deve ser feita até 78 

dia 31 de julho. A Profa. Luciana disse que poderia participar da comissão e acha que a co-79 

missão deve trabalhar em duas frentes: critérios para legitimar a indicação feita pela banca 80 

para que a comissão tenha mais subsídios e a escolha desse ano. Ela acha que os critérios de-81 

vem ser aprovados/sistematizados para subsidiar a escolha do orientador na defesa, apesar de 82 

já existirem os critérios da ANCIB, como mencionado pelo Prof. Fabiano. O Prof. Fabiano 83 

propõe que a Profa. Paula seja acionada para complementar a comissão. Os trabalhos serão 84 

encaminhados para as professoras avaliarem as dissertações defendidas em 2019, conforme os 85 

critérios estabelecidos pela ANCIB. APROVADO. 2.6 Definição de calendário de reuniões 86 

da CPG – Foi definido que as reuniões ocorrerão toda a primeira quinta-feira dos mês, no 87 

período da tarde. Posteriormente, caso haja necessidade, o calendário poderá ser alterado. 88 

APROVADO. 2.7 Proposta de disciplina Tópicos Especiais em Ciência da Informação – 89 

O Prof. Fabiano comentou que na visita realizada pela Profa. Ana Cristina, do PPGCI/UEL à 90 

UFSCar, ela sugeriu que seria interessante ter uma disciplina para trazer pessoas de outros 91 

lugares e outros programas (e talvez outros países) que pudessem ministrar conteúdos no âm-92 

bito dessa disciplina. A ideia é ter um docente responsável, mas realizar convites à participan-93 

tes de outros programas. Apenas uma consulta à ProPG será realizada, sobre como a biblio-94 
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grafia deve ser registrada na ficha de caracterização da disciplina, pois há dúvidas se deve 95 

mencionar um conjunto de documentos ou deixá-la de modo mais abrangente, por exemplo, 96 

“Bibliografia definida a cada oferta dependendo dos tópicos da ementa. Ou Bibliografia de 97 

conteúdo variável de acordo com a orientação da CPG, quando programada para oferta”. 98 

APROVADA. 2.8 Solicitação da banca de defesa da aluna Talita Daemon James: dia 30 99 

de junho, às 14h30, Exame de Defesa de Mestrado com o trabalho intitulado: Elementos de 100 

metadados para a descrição de jurisprudência: uma proposta aplicada em ambientes digitais 101 

jurídicos. A banca será composta da seguinte forma:  Prof. Dr. Fabiano Ferreira de Castro – 102 

UFSCar (Presidente e orientador); Profa. Dra. Zaira Regina Zafalon UFSCar (Membro titu-103 

lar); Profa. Dra. Angela Maria Grossi UNESP (Membro Titular); Prof. Dr. José Augusto Cha-104 

ves Guimarães UNESP (Membro Titular); Profa. Dra. Ana Carolina Simionato Arakaki - 105 

UFSCar (Membro Suplente); e Profa. Dra. Rachel Vesu Alves – UNESP (Membro Suplente). 106 

APROVADO. 2.9 Solicitação de banca de defesa da aluna Vanessa Paula Alves de Mou-107 

ra: 26/05/2020 às 09h30; Exame de Defesa de Mestrado com o trabalho intitulado: “A con-108 

tribuição da genealogia acadêmica para a construção de indicadores bibliométricos” com a 109 

composição da banca: Prof. Dr. Leandro Innocentini Lopes de Faria (Orientador e Presiden-110 

te), Prof. Dr. Roniberto Morato do Amaral – UFSCar (Membro titular), Profa. Dra. Maria 111 

Cláudia Cabrini Grácio – UNESP/Marília (Membro titular), Profa. Luciana de Souza Gracio-112 

so – UFSCar (Membro suplente) e Prof. Dr. Raimundo Nonato Macedo dos Santos – UFPE 113 

(Membro suplente). – O Prof. Leandro havia agendado essa banca para 26 de maio de 2020, 114 

mas não conseguiu prosseguir com a defesa da aluna, sob a justificativa de estar muito sobre-115 

carregado de atividades. A CPG entende que o Prof. Leandro precisa se comprometer e se 116 

responsabilizar para que a defesa aconteça. A CPG decidiu fazer uma advertência ao profes-117 

sor e estudar essas situações e propor um documento interno de boa conduta nas condições 118 

das orientações. Essas boas práticas serão analisadas pela CPG, a fim de que possam ser in-119 

corporadas nas normas de credenciamento e recredenciamento docente do PPGCI. APRO-120 

VADO. 2.10 Convocação de candidato da lista do processo seletivo 2020. O aluno Aelson 121 

não conseguiu realizar a matrícula por não ter conseguido concluir a graduação em tempo 122 

para a entrega do diploma ou certificado equivalente no momento da matrícula do mestrado. 123 

Dessa forma, abriu-se uma vaga para a convocação do candidato da lista de espera referente 124 

ao processo seletivo 2020, como deliberado na última reunião da CPG. O candidato Hélio 125 

Salomão Silva Cordoeira foi convocado e ele não deu retorno as tentativas de contato da se-126 

cretaria do programa. A última informação que tivemos foi que Hélio está como mestrando do 127 

Programa de Pós-Graduação Ciência da Informação da USP. Diante disso a CPG entende que 128 

precisamos acionar o próximo candidato classificado da lista, que é a Gisele Cristina Guima-129 

rães de Moura. Caso ela não tenha interesse, a próxima candidata a ser convocada imediata-130 

mente será Franceline Patrícia de Souza. APROVADO. Não tendo mais nada a tratar, a reuni-131 

ão foi finalizada às dezesseis horas e quarenta e sete minutos e eu, Amanda Oliveira Fontenel-132 

le, lavrei essa ata e assino, juntamente, com os demais membros desse conselho. 133 

Fabiano Ferreira de Castro  ________________________________________ 134 

Ariadne Chloe Mary Furnival  ________________________________________ 135 

Ana Carolina Simiontato  ________________________________________ 136 

Ananda Fernanda de Jesus                 ________________________________________ 137 

Kazumi Tomoyose                             ________________________________________ 138 

Amanda Oliveira Fontenelle              ________________________________________ 139 


