ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA
INFORMAÇÃO DA UFSCAR
No dia doze de agosto de dois mil e dezesseis, às onze horas, na Secretaria do PPGCI, realizou-se a quinta 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 e do prof. Roniberto Morato Amaral. Compareceram os
membros da CPG: Profa. Dra. Luciana de Souza Gracioso, Prof. Dr. Rogério Aparecido Sá Ramalho e Profa. Dra.
Wanda Aparecida Machado Hoffmann.
1 EXPEDIENTE.
1.1 Comunicações da Presidência.
1.1.1 Foi informado que todas as disciplinas e alunos já foram cadastrados no Propgweb, que a aula inaugural do
PPGCI ficou agendada para o dia 01 de setembro e terá como palestrante o Prof. José Angelo Rodrigues Gregolin,
que a verba das inscrições do processo seletivo do PPGCI (R$2.400,00) foram empenhadas para pagamento de
colaboradores, que foi enviado o documento para a ProPG em nome do PPGCI informando sobre os trabalhos da
Comissão de Ações afirmativas do PPGCI (composta por todos os docentes permanentes do Programa), que foi
feita a solicitação de estagiário a PropGe, que o PPGCI, por ser um Programa Inicial não pode participar da
solicitação de vagas de remanejamento da UFSCar, e que esta sendo feito o encaminhamento das providências
para pagamento da Anuidade do PPGCI junto a Ancib.
1.2 Comunicações Membros. Não houve.
2. ORDEM DO DIA.
2.1 – Aprovação das matrículas dos estudantes PPGCI/2016-1. 2.1.1 Todas as pré-matrículas foram

aprovadas. Todos os 10 candidatos selecionados fizeram a pré-matrícula.
2.2 Encaminhamento para atualização da plataforma Sucupira / calendário CAPES. 2.2.1 Foi
encaminhado que a coordenação organizasse um encontro com todos os docentes para apresentar a plataforma.
2.3 Encaminhamentos para criação de Normas complementares – credenciamento docente. 2.3.1

Foi encaminhado que fosse feita uma consulta em reunião geral com os docentes, para indicação
de nomes de um docente de cada linha, para posterior aprovação na CPG.
2.4 Encaminhamentos para criação de Normas complementares – defesa de dissertação. 2.4.1 Foi
encaminhado que fosse feita uma consulta em reunião geral com os docentes, para indicação de
nomes de um docente de cada linha, para posterior aprovação na CPG.
2.5 Encaminhamentos para criação de Comissão de Bolsas PPGCI. 2.5.12 Foi encaminhado que fosse
feita uma consulta em reunião geral com os docentes, para indicação de nomes de um docente de
cada linha, para posterior aprovação na CPG.
2.6 Deliberação sobre a data para o 2º Processo Seletivo PPGCI. 2.6.1 Deliberou-se que os docentes
seriam consultados na reunião geral do PPGCI para confirmarem o indicativo de que o processo seletivo
será anual neste e que o novo edital será lançado em meados de março de 2017.
2.7 Criação da disciplina PESCD. Deliberou-se que, tendo em vista que não teremos bolsistas neste início de
primeiro semestre a disciplina será ofertada somente no segundo semestre.
2.8. Aprovação da Ata da 4ª Reunião da CPG PPGCI. 2.8.1 Aprovada.
Às 12h30min. a reunião foi encerrada eu, Luciana de Souza Gracioso lavrei essa ata e assino juntamente com
os demais membros.
Luciana de Souza Gracioso _____________________________________
Rogério Ap. Sá Ramalho________________________________________
Wanda Ap;. M. Hoffmann _______________________________________
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