
ATA DA 52ª REUNIÃO DA CPG DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UFSCAR
No dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, via google
meet (link: meet.google.com/nyo-nepm-akw), realizou-se a quinquagésima primeira Reunião
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; Prof. Dr. Roniberto Morato do Amaral; a secretária do
Programa, Amanda Oliveira Fontenelle e as representantes discentes Fátima Beatriz Manieiro
do Amaral e Karen Cristina Soares Cavalheiro. 1. ORDEM DO DIA 1.1 Comunicações da
Presidência. 1.1.1 Foi comunicado o pedido de exoneração da servidora Amanda, que ficará
em exercício na secretaria até dia 18/12/2020. Diante disso, há uma questão de pensar em um
outro funcionário para a gestão administrativa do PPGCI. Foi enviado um ofício para a
ProGPe, para o CECH, para a ProPG e para o Gabinete da Reitoria solicitando um novo
técnico-administrativo. A Magnífica Reitora, Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado
Hoffmann entrou em contato com a Coordenação do PPGCI, para mencionar sobre o possível
interesse de um outro técnico-administrativo em assumir as funções da secretaria. Ainda não
há certeza, então durante o período em que o Programa ficar sem secretário, terá que ser feito
um esforço para deliberar atividades ao grupo de docentes, principalmente no que se refere ao
último relatório quadrienal da CAPES, que deve ser entregue em março de 2021. Não há
estagiário atualmente no PPGCI e existe a possibilidade também de haver a solicitação de um
estagiário. 1.1.2 Os formulários de coleta de dados estão sendo reformulados para a Sucupira
e estarão mais detalhados do que no ano anterior. Serão encaminhados ainda esta semana para
que os docentes façam as entregas até o final de janeiro. 1.1.3 Foi encaminhado um ofício da
CAPES sobre as bolsas de demanda social, informando que não há certeza da disponibilidade
das mesmas bolsas existentes para 2021. A orientação da ProPG é que os Programas não
criem expectativas nos alunos sobre a disponibilidade de bolsas, pois não se sabe qual será a
resposta da CAPES em março de 2021. 1.1.4 Egressos do PPGCI foram aprovados no
Doutorado e isso serve como um importante indicador de avaliação para o Programa. São
eles: Maria Lígia, egressa de 2020, aprovada no PPGCI/UEL; Paulo George, egresso de 2018,
aprovado no PPGCI/UNESP; Ananda, atualmente aluna regular do programa com defesa
programada para fevereiro de 2021, aprovada no PPGCI/UNESP. Além disso, a egressa Joyce
foi aprovada no processo seletivo do IBICT como pesquisadora e o egresso Janailton foi
aprovado como docente na Universidade Federal de Goiás. 1.2 Comunicação dos membros.
Não houve. 2 ITENS DE PAUTA. 2.1 Aprovação da Ata da 51º Reunião da CPG –
Aprovado. 2.2 Apreciação do Edital do Processo Seletivo PPGCI/2021 – O edital já foi
divulgado no site do PPGCI e está em período de impugnação. Até o momento não há
nenhuma solicitação de impugnação formalizada via e-mail. Foram ofertadas 14 vagas e os
candidatos serão avaliados em três etapas: 1) avaliação do projeto de pesquisa; 2) avaliação de
currículo; e 3) defesa oral do projeto. A primeira e segunda etapas serão classificatórias e a
terceira etapa será eliminatória. Foram feitas algumas modificações na primeira e segunda
etapas, incluindo bibliografia para o projeto de pesquisa. No dia 17/12 inicia-se o período de
inscrição até o dia 12 de fevereiro de 2021. Será feita uma arte para divulgação do processo
para que fique bem visível nas redes sociais e para que o edital possa ter o maior alcance
possível. A primeira etapa acontecerá no dia 08/03/2021, a segunda etapa no dia 09/03/2021 e
a terceira etapa nos dias 10 e 11/03/2021. No dia 31/03/2021 deve ser divulgado o resultado
definitivo do processo. Sendo assim, o período letivo iniciará a partir de abril de 2021.
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Aprovado. 2.3 Solicitações de bancas. 2.3.1 Nayara de Cássia Gaban: a ser realizada dia
17/12/2020 às 14h; Exame de Defesa de Mestrado com o trabalho intitulado:
“INFORMAÇÃO PARA INOVAÇÃO: uma análise das produções científicas sobre
Technology Readness Level (TRL) e a contribuição brasileira frente à atuação dos Núcleos de
Inovação Tecnológica das ICTs”. A banca será composta por: Profa. Dra. Wanda Aparecida
Machado Hoffmann (Orientadora e Presidente), Prof. Dr. Leandro Innocentini Lopes de Faria
– UFSCar (membro titular), Profa. Dra. Cintia Almeida da Silva Santos – IFSP/Araraquara
(membro titular), Prof. Dr. Roniberto Morato do Amaral – UFSCar (membro suplente) e
Profa. Dra. Marta Lígia Comim Valentim PPGCI/UNESP (membro suplente). A aluna
precisou de um afastamento devido a uma cirurgia e teve atraso na banca de defesa. Além
disso, houve outras questões pessoais e de orientação que levaram a aluna a querer desistir do
mestrado. O coordenador conversou com a aluna para que ajustes fossem feitos no trabalho e
ela não tivesse a desistência do curso. A banca de defesa foi agendada e a aluna terá uma
semana para entregar os ajustes e entregar o artigo e a versão final do trabalho. Aprovado. 2.4
Homologação de bancas. 2.4.1 Viviani Regina Marchi: realizada dia 17/11/2020 às 14h;
Exame de Qualificação de Mestrado com o trabalho intitulado: “FAKE NEWS E
DESORDEM INFORMATIVA NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: uma análise da literatura
internacional”. A banca foi composta por: Profa. Dra. Paula Regina Dal’Evedove
(Orientadora e Presidente), Profa. Dra. Maria Cristiane Barbosa Galvão – USP - Ribeirão
(membro titular), Profa. Dra. Barbara Coelho – UFBA (membro titular), Profa. Dra. Márcia
Regina da Silva – UFSCar (membro suplente) e Profa. Dra. Giovana Deliberali Maimone –
PPGCI/USP (membro suplente). Aprovada. 2.4.2 Laura Mariane de Andrade: realizada dia
16/11/2020 às 14h; Exame de Qualificação de Mestrado com o trabalho intitulado: “A
CONFIGURAÇÃO HUMANÍSTICA E TECNOLÓGICA DA ORGANIZAÇÃO DO
CONHECIMENTO: uma discussão a partir das Humanidades Digitais”. A banca foi
composta por: Profa. Dra. Paula Regina Dal’Evedove (Orientadora e Presidente), Prof. Dr.
Francisco Carlos Paletta – PPGCI/USP (membro titular), Prof. Dr. Rogério Aparecido Sá
Ramalho – UFSCar (membro titular), Profa. Dra. Luciana de Sousa Gracioso – UFSCar
(membro titular) e Profa. Dra. Giovana Deliberali Maimone – PPGCI/USP (membro
suplente). Aprovada. Não tendo mais nada a tratar, a reunião foi finalizada às nove horas e
quarenta minutos e eu, Amanda Oliveira Fontenelle, lavrei essa ata e assino, juntamente, com
os demais membros desse conselho.
Fabiano Ferreira de Castro ________________________________________
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