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 ATA DA 16ª REUNIÃO DA CPG DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA 1 

INFORMAÇÃO DA UFSCAR 2 

 3 

No dia nove de outubro de dois mil e dezessete, às catorze horas e trinta minutos, na 4 

Secretaria do PPGCI, realizou-se a décima sexta Reunião da Comissão de Pós-Graduação 5 

(CPG) do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFSCar, sob a 6 

presidência da Profa. Dra. Zaira Regina Zafalon. Compareceram os membros da CPG: Prof. 7 

Dr. Rogério Aparecido Sá Ramalho, Profa. Dra. Ariadne Chlöe Mary Furnival e o 8 

representante discente Guilherme Franco Silva Pinto. 1. EXPEDIENTE.  Comunicações da 9 

Presidência. 1.1.1 Por solicitação da ProPG foi enviada resposta à consulta sobre ações 10 

afirmativas (Anexo I – email) 1.2.2 Foi feita olicitação de transferência de verba em alínea de 11 

PJ (900,00) e revisão (1.000,00) para AFP 1.1.3 Quanto à nova consulta aos professores 12 

sobre demanda para APF enviada aos docentes que não haviam se manifestado 13 

anteriormente, houve solicitação de Leandro, Luciana e Roniberto. Mesmo após nova 14 

consulta não houve solicitação por parte da Profa. Wanda. Assim, a distribuição dos valores 15 

será feita entre 9 cotas: 8 de docentes (Ana, Chloe, Leandro, Luciana, Paula, Rogério, 16 

Roniberto e Zaira) e uma da Coordenação (por conta da representação do PPGCI no 17 

Enancib), com valor de R$540,00 cada cota (R$4.900,00 em 9 partes) 1.1.4 Quanto ao 18 

formulário para coleta de dados junto aos docentes e discentes para registro na Plataforma 19 

Sucupira foi informado que ainda não foi concluído 1.1.5 O Edital do Processo Seletivo 20 

2017/2 foi publicado e não houve impugnação 1.1.6 Os novos representantes de área no 21 

CNPq são Raimundo Nonato (UFPE) e Sarita Albagli (IBICT) 1.1.7 Solicitação de inclusão de 22 

itens de pauta: 2.7 Aprovação do calendário acadêmico de 2018; 2.8 Ficha catalográfica nas 23 

dissertações; 2.9 Apreciação AdReferendum: Inscrição PESCD 1.2 Comunicações Membros. 24 

Não houve. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 Apreciação da Ata da 15ª Reunião da CPG: APROVADA. 25 

2.2 Oferta de disciplinas 2018/1. Após consulta aos docentes do PPGCI manifestaram-se 26 

para a oferta de disciplinas optativas em 2018/1 os docentes: Ana, Fabiano (possibilidade a 27 

partir de maio), Luciana e Roniberto. Para a oferta de disciplinas obrigatórias foram 28 

recebidas manifestações de Chloe e de Luciana. Chloe se manifestou favorável à oferta de 29 

sua optativa em 2018/2. Considerando-se o período de afastamento do Prof. Fabiano, a CPG 30 
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deliberou que sua optativa será ofertada quando de seu retorno do afastamento. Quanto à 31 

oferta de disciplinas optativas em 2018/1 a CPG deliberou que os docentes Ana Carolina, 32 

Luciana, Roniberto e Zaira ofertarão disciplinas optativas. Quanto à oferta de disciplinas 33 

obrigatórias, a CPG deliberou que serão ofertadas as disciplinas Epistemologia em Ciência da 34 

Informação e Seminários de Dissertação em 2018/1 e Pesquisa e Docência em Ciência da 35 

Informação em 2018/2. A CPG deliberou, também, que serão consultados os docentes que 36 

não tiveram participação em disciplinas obrigatórias para que indiquem sua disponibilidade 37 

considerando, inclusive, a questão da distribuição equitativa de disciplinas entre os docentes 38 

do Programa, o que impacta na avaliação do mesmo, e que a colaboração em disciplinas 39 

obrigatórias é de responsabilidade de todos os docentes do Programa. A proposta é que a 40 

oferta considere a participação de um docente que já ofertou, junto com um que ainda não 41 

ofertou. Os docentes a serem consultados são: Leandro, Rogério, Roniberto e Wanda. 42 

APROVADO. 2.3 Esforço docente. Foram apresentados os resultados da coleta de dados 43 

feita junto aos docentes do PPGCI, que contou com a participação de 6 docentes. Após 44 

apresentação, a CPG deliberou que as respostas devem ser condensadas e enviadas à ProPG. 45 

APROVADO 2.4 Normas complementares. A CPG avaliou as propostas enviadas e deliberou 46 

que elas devem ser condensadas de modo a melhorar a orientação aos discentes e docentes 47 

do Programa. Assim, deliberou-se que: a NC1 deverá concentrar orientações sobre 48 

requisitos para qualificação, defesa e pós-defesa, incluir informações como formatação da 49 

publicação, créditos em disciplinas, orientações para auto-depósito e ficha catalográfica. A 50 

proposta será apresentada por Rogério e Ana; a NC2 deverá concentrar informações sobre 51 

os requisitos para credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes, e 52 

incluir informações sobre publicações de modo a compreender diversidade de propostas, 53 

tais como 3 artigos em periódicos qualificados com Qualis A1, A2, B1 ou B2, e 2 artigos no 54 

Enancib. A proposta será apresentada por Zaira e Chloe; a NC4 deverá prever a participação 55 

de aluno ouvinte e de aluno especial; incluir informações do Edital, a ser publicado a cada 56 

semestre; de consulta do PPGCI aos docentes, para saber se a disciplina prevê aluno ouvinte; 57 

e de que alunos não aprovados no processo seletivo poderão participar como aluno ouvinte, 58 

sem a gestão da Coordenação do PPGCI. A proposta será apresentada por Zaira; a NC6 59 

versará sobre ações afirmativas e será apresentada por Chloe e Guilherme; a NC7 tratará de 60 
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seleção e avaliação de bolsistas Demanda Social e Edital para gerenciar a seleção. A proposta 61 

será apresentada por Chloe e Guilherme. APROVADO. 2.5 Repositório de publicações do 62 

PPGCI. Tendo em vista o lançamento do Repositório Institucional da UFSCar e a importância 63 

da visibilidade da produção científica do PPGCI, inclusive por conta do impacto da avaliação 64 

do Programa, a CPG deliberou que deverá ser enviado um ofício aos gestores do RI 65 

solicitando informações sobre as providências e procedimentos para registro de suas 66 

publicações. APROVADO. 2.6 Plataforma Sucupira. A CPG deliberou que neste ano a gestão 67 

dos dados a serem registrados na Plataforma Sucupira será feita pela Coordenação do PPGCI 68 

com a colaboração dos membros da CPG. A CPG sugere que, após a avaliação quadrienal 69 

seja avaliada a participação de um colaborador externo para a sistematização das 70 

informações e sugestões feitas. APROVADO. 2.7 Aprovação do calendário acadêmico de 71 

2018. A CPG deliberou pelas seguintes datas: semestre letivo: 01/02/2018 a 29/06/2018; 72 

aulas de 12/03/2018 a 29/06/2018; registro de notas: 12/03/2018 a 31/07/2018; matrículas 73 

de alunos de turmas anteriores: 05/02/18 a 06/03/2018. APROVADO. 2.8 Ficha catalográfica 74 

nas dissertações. A CPG deliberou que por conta das orientações das normas brasileiras de 75 

informação e documentação para trabalhos acadêmicos, e, considerando-se a atinência da 76 

área do PPGCI à Biblioteconomia, a inclusão da ficha catalográfica nas dissertações do PPGCI 77 

é de caráter obrigatório. APROVADO. 2.9 Apreciação AdReferendum: Inscrição PESCD. 78 

APROVADO. Não tendo nada a tratar, a reunião foi finalizada às 16h20, e eu, Zaira Regina 79 

Zafalon, lavrei a presente ata. 80 

Zaira Regina Zafalon _________________________________________ 81 

Ariadne Chlöe M. Furnival ____________________________________ 82 

Guilherme Franco Silva Pinto__________________________________ 83 

Rogério Aparecido Sá Ramalho ________________________________ 84 


