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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPG DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UFSCAR 
No dia trinta e um de março de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e cinquenta minutos, 
via google meet (link: https://meet.google.com/ece-obgi-ojf), realizou-se 2ª Reunião 
Extraordinária da Comissão de Pós-Graduação (CPG) do Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação da UFSCar, sob a presidência do Prof. Dr. Fabiano Ferreira de Castro, 
Coordenador do PPGCI. Compareceram os seguintes membros da CPG: Profa. Dra. Ana 
Carolina Simionato Arakaki; Profa. Dra. Ariadne Chloe Mary Furnival e a representante 
discente Fátima Beatriz Manieiro do Amaral. Também estavam presentes os docentes: Luciana 
de Souza Gracioso, Paula Regina Dal’Evedove, Rogério Aparecido Sá Ramalho, Roniberto 
Morato do Amaral e Zaira Regina Zafalon 1. PAUTA ÚNICA: Processo seletivo: ampliação 
de vagas, classificação de candidatos e alocação de orientadores. O Presidente saudou a 
todos, agradecendo a presença e informou que a reunião tem como pauta a finalização do 
processo seletivo e demais encaminhamentos. Relembra que foi deliberado na 54ª CPG, que 
em decorrência dos classificados no processo, no dia 30 de março deve ser publicado os 14 
candidatos divulgados no edital e que há mais 6 vagas a serem ampliadas conforme interesse, 
manifestação e disponibilidade de orientação de cada docente. Foram reunidas e organizadas 
as informações deliberadas na reunião ordinária anterior. A Coordenação fez pela manhã a 
consulta com os docentes que manifestaram interesse na ampliação de oferta de vagas. Ressalta 
que todas as contribuições, intenções, apontamentos, reflexões e colaborações sejam colocadas 
de forma mais efetiva pelo corpo docente nas elaborações dos próximos editais. Após realizar 
consulta com o Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFSCar, o Prof. Fabiano confirma que poderá 
ser publicada a relação dos 18 aprovados. As ampliações de vagas são dos docentes: Bárbara, 
Paula, Roniberto e Zaira. Quanto aos recursos, a Profa. Ana já encaminhou o último recurso e 
a secretaria já providenciou o documento para publicação, conforme edições anteriores. Os 
documentos serão formatados para publicação e inseridos no site do PPGCI. Não tendo mais 
nada a tratar, a reunião foi finalizada às dezoito horas e trinta e cinco minutos e eu, Vanessa 
Custodio, lavrei essa ata que segue, após conferência da Coordenação, assinada pelos membros 
desse conselho. 
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