ATA DA 6ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UFSCAR

No dia vinte e três de setembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas, na Secretaria do PPGCI,
realizou-se a sexta 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. Luciana de Souza Gracioso, Prof. Dr. Fabiano
Ferreira de Castro e Profa. Dra. Ariadne Chlöe Mary Furnival. EXPEDIENTE. Comunicações da
Presidência. Foi informado que a Coordenação de curso mobilizará os alunos para que
providenciem as eleições para representante discente PPGCI. 1.2 Comunicações Membros. Não
houve. 2 ORDEM DO DIA. 2.1. Ciência do envio da Porposta PAEP Capes. 2.1.1 Membros da CPG
ficaram cientes e aprovam a submissão da proposta de evento (Congresso CCITI) ao edital PAEP
da CAPES. 2.2. Aprovação dos procedimentos para alunos ouvintes. 2.2.1 Aprovação de
orientações e do uso de ficha cadastral pelos alunos ouvintes 2016/2. 2.3. Aprovação de Nomes
para Comissões de Normas Complementares. 2.3.1 Aprovações dos seguintes nomes para
Comissões de Normas Complementares- Comissão de bolsas: Profa. Dra. Paula Regina
Dal’Evedove e Profa. Dra. Ariadne Chlöe Mary Furnival; Comissão de Credenciamento Docente:
Prof. Dr. Roniberto Morato do Amaral e Prof. Dr. Fabiano Ferreira, Comissão de Defesa de
Dissertação: Prof. Dr. Leandro Innocentini Lopes de Faria e Profa. Dra. Ana Carolina Siminionato. A
formalização do convite aos membros será feita via Coordenação e serão emitidos Atos de
nomeação interna aos membros das comissões. 2.4. Aprovação de encaminhamento para uso
de diárias para participação no Enancib 2016. 2.4.1. Foi aprovado que os recursos oriundos das
inscrições poderão ser gastos até novembro de 2016 para pagamento da participação de um
docente no ENANCIB. A sobra de recursos será utilizada como ajuda de custo nas despesas de
professores colaboradores que virão participar de disciplinas oferecidas pelo PPGCI. A
Coordenação, neste item fez as seguintes sugestões de encaminhamentos: Como é necessário
gastar o recurso de R$2.400,00 (oriundos das inscrições do Processo Seletivo) ainda este ano, e
tomando conhecimento de que não é necessário fazer o Prodin, pois o valor é muito baixo,
fizemos a seguinte indicação de gastos: Custear as diárias a um docente do PPGCI para participar
no Enancib, desde que com apresentação de Trabalho. Critérios mais específicos serão
construídos posteriormente havendo necessidade. Priorizar pagamento de diária para

colaborador externo no momento de cadastro do PPGCI na Plataforma Sucupira, em novembro de
2016. Custear com o restante do valor (que será muito pouco), a participação de docentes
externos em atividades do PPGCI, dando as seguintes prioridades: Priorizar docentes indicados
como colaboradores (no momento de configuração da proposta, a saber: Profa Plácida, Profa.
Hellen (UNESP) e profa. Graça – Univ. Coimbra), desde que suas participações possam acontecer
até o

final de novembro de 2016. Priorizar sequencialmente palestrantes gerais, para

desenvolvimento de atividades junto ao PPGCI, desde que suas participações possam acontecer
até o final de novembro de 2016. 2.5. Aprovar calendário acadêmico com ajustes de datas. 2.1.5
Aprovado.
Às 16h30min. a reunião foi encerrada. Eu, Luciana de Souza Gracioso lavrei essa ata e assino
juntamente com os demais membros.
Luciana de Souza Gracioso _____________________________________
Fabiano Ferreira de Castro _____________________________________
Ariadne Chlöe M. Furnival ______________________________________

