1 ATA DA 9ª REUNIÃO DA CPG DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA
2 UFSCAR
3
4

No dia vinte e quatro de março de dois mil de dezessete, às catorze horas, na Secretaria do PPGCI,

5 realizou-se a nona Reunião da Comissão de Pós-graduação (CPG) do Programa de Pós-Graduação em
6 Ciência da Informação da UFSCar, sob a presidência da Profa. Dra. Luciana de Souza Gracioso.
7 Compareceram os membros da CPG: Prof. Dr. Rogério Ap. Sá Ramalho, Profa. Dra. Ariadne Chlöe Mary
8 Furnival e o representante discente de turma Humberto Antonio Ribas Morais.

1 EXPEDIENTE.

9 Comunicações da Presidência. 1.1 Foram feitos os seguintes comunicados: sobre a necessidade de iniciar a
10 tradução site para inglês e espanhol; que houve um preenchimento, por parte da coordenação, de uma
11 Planilha de internacionalização solicitada pela Capes e que não houve tempo hábil para consultar todos os
12 docentes; que a coordenação informou a Propg sobre as demandas de bolsas para o PPGCI; que é
13 necessário promover estratégias para darmos encaminhamentos para a construção da Política de Ações
14 Afirmativas para o PPGCI e para iniciarmos o trabalho da Comissão de Política científica do PPGCI; foi feito o
15 informe sobre o envio do relatório PPGCI para Capes em 28/02/2017, com aceite compartilhado entre
16 todos os docentes. 2 Ordem do dia. 2.1. Aprovação de Norma interna para participação e alunos ouvintes
17 2017. 2.1.1 A norma foi aprovada tendo sido solicitada apenas a mudança no texto que extrai expressão do
18 item 1: “cumprindo todas as atividades” e foi incluído o item 4.1 “ Os alunos ouvintes terão direito a
19 certificado de participação desde que tenham participado de no mínimo 75% das aulas presenciais. 2.2
20 Homologação de matrículas 2017. 2.2.1Todas as matrículas foram homologadas. 2.3 Homologação de
21 inscrição de chapa Eleição 2017/2019. 2.3.1. A chapa Inscrita composta pela Profa. Zaira Regina Zafalon
22 (coordenação) e Fabiano Ferreira Castro (vice-coordenação) foi apreciada. 2.4. Aprovar data para tomada
23 de Posse da Nova Coordenação PPGCI. 2.4.1. A data indicada e aprovada para tomada de posse da nova
24 coordenação é 24/05/2017, após a finalização do Processo Seletivo 2017. 2.5 Aprovação da prestação de
25 contas 2016. 2.5.1. A prestação de contas sobre o uso dos recursos oriundos do Processo Seletivo 2016
26 (R$2.400), cujo conteúdo foi disponibilizado em anexo a pauta, foi aprovada. Foi feita a explanação pela
27 presidência dos seguintes gastos que foram feitos com recursos próprios: Inscrição do PPGCI na Ancib
28 (R$800,00; Custeamento de Coffe para Aula Inaugural (R$300,00), custeamento de atividade cultural para
29 aula inaugural (R$300,00). Custeamento de 5 cartuchos de impressora (R$100,00), custeamento de pôster
30 sobre o PPGCI (65,00). 2.6 Aprovação do planejamento prévio para uso verba PROAP (saldo recebido
31 R$5.000,00) para 2017. 2.6.1 A proposta de uso do recurso, apresentada em anexo na pauta da reunião, foi
32 aprovada. 2.7 Aprovar Atas da 6ª, 7ª, e 8ª Reunião CPG. 2.7.1. Atas aprovadas. 2.8 Aprovação do Processo
33 Seletivo de bolsas 2016, cujo edital e resultados constaram em anexo a Pauta. 2.8.1. Inicialmente foram
34 feitos esclarecimentos pela presidências sobre os procedimentos que resultaram na publicação emergencial
35 do Edital de seleção, uma vez que o PPGCI recebeu a informação que seria contemplado com 2 bolsas no
36 dia 09 de março de 2017, sendo que a data para envio dos nomes dos bolsistas para cadastro no sistema

37 era 10 de março de 2017. Neste contexto, foi feito um ajuste e uma síntese no edital que vinha sendo
38 desenvolvido pela comissão de Bolsas composta pelas docentes Ariadne Chloe Furnival e Paula Dal´Evedove
39 e presidida pela Coordenação do PPGCI, Profa. Luciana de Souza Gracioso (tal como indicado na portaria 76
40 da Capes que versa sobre a Seleção de bolsas de Demanda Social. A proposta inicial do PPGCI é a de incluir
41 elementos de caracterizem a seleção vinculando a necessidade financeira do candidato, no entanto diante
42 na emergência na indicação dos bolsistas, e considerando que as discussões deste modelo ainda estavam
43 em andamento, foi feita a opção pela Coordenação, então presidentes da Comissão, de lançar o edital nos
44 moldes dos demais programas de pós-graduação da UFSCar, priorizando como critério de seleção a
45 classificação do candidato no Processo Seletivo do Programa. Deste modo os alunos selecionados foram
46 Júlio César Silveira Tauil e Melina Simardel Dantas. A profa. Chloe apresentou fortes argumentos sinalizando
47 que os critérios de seleção utilizados não são suficientes e que a Comissão prioriza que critérios sócio48 econômicos sejam considerados nas próximas seleções dos bolsistas. A docente concordou com o
49 encaminhamento dado, mas enfatizou a necessidade de que para a próxima seleção sejam incluídos outros
50 critérios que não só a classificação do candidato no processo seletivo. Após todos os esclarecimentos feitos,
51 o processo seletivo foi aprovado.
52

Às 16h foi finalizada a reunião, e eu Luciana de Souza Gracioso, lavrei a presente ata.
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Luciana de Souza Gracioso ___________________________________
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Rogério Aparecido Sá Ramalho ________________________________
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Ariadne Chlöe M. Furnival ____________________________________
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Humberto Antonio Ribas Morais ______________________________

