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ATA DA 55ª REUNIÃO DA CPG DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UFSCAR - 1ª Sessão 
No dia sete de abril de dois mil e vinte e um, às quinze horas e quinze minutos, via google meet 
(link: https://https://meet.google.com/xjt-cbhx-nve), realizou-se a quinquagésima quinta 
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; a Profa. Dra. Ariadne Chloe Mary Furnival; a secretária do Programa, Vanessa 
Custodio e as representantes discentes Fátima Beatriz Manieiro do Amaral e Karen Cristina 
Soares Cavalheiro. 1. ORDEM DO DIA Após cumprimentar a todas, a Presidência iniciou os 
trabalhos. 1.1 Comunicações da Presidência. 1.1.1 O PPGCI recebeu um informe do 
Coordenador de Área, Prof. Edson Fernando D’Almonte, informando que no relatório Sucupira 
em relação ao item 1.2 da Ficha de Avaliação: Perfil do corpo docente e sua compatibilidade e 
adequação à Proposta do Programa há necessidade de preenchimento de uma planilha que vai 
compor essa inovação do relatório, denominado índice H do corpo docente. 1.2 Comunicação 
dos membros. A Profa. Dra. Ana Carolina Simionato Arakaki não tem informes, mas, 
manifesta indignação com tantas e tamanhas mudanças que vão surgindo no decorrer do 
processo de preenchimento do relatório. 2 ITENS DE PAUTA. 2.1 Aprovação da Ata da 53ª 
Reunião da CPG. Realizada em 23/02/2021, considerando que ainda está incompleta, porque 
a secretaria não teve condições de ouvir a gravação para transcrever, conforme orientação, foi 
retirado o ponto de pauta que será apreciado na próxima. Aprovada. 2.2 Aprovação da Ata da 
1ª Reunião Extraordinária. Realizada em 15/03/2021. Aprovada. 2.3 Aprovação da Ata da 
54ª Reunião da CPG. Realizada em 30/03/2021. Aprovada. A presidência questiona da ata da 
2ª Extraordinária e pede prioridade na confecção da mesma, principalmente por ser referente 
ao processo seletivo. 2.4 Apreciação dos Exames de Defesas de Dissertação já realizadas 
Alini Cristiani de Carli Damarchi realizada no dia 16/03/2021, às 09h; Exame de Defesa de 
Mestrado com o trabalho intitulado: “Bibliotecas universitárias como atores ativos na 
divulgação científica, por meio da ação cultural: INCT Hympar”, com a composição da banca: 
Prof. Dr. Roniberto Morato do Amaral (Orientador e Presidente), Proa. Dra. Luciana de Souza 
Gracioso - UFSCar (membro titular) e Prof. Dr. Lourival Pereira Pinto - UFPE (membro titular). 
Aprovada, sem alteração do título. Aprovada com ressalva de preenchimento do parecer 
circunstanciado do relatório pelo orientador. 2.5 Apreciação normas complementares 2.5.1 
Apreciação da Norma complementar nº 1: Regulamenta o exame de qualificação de Mestrado 
do PPGCI/UFSCar e dá outras orientações. A proposta de norma foi apresentada pela 
presidência e alterações significativas foram feitas para adequar à nova funcionalidade 
disponível no ProPGWeb. A leitura foi realizada minuciosa e cuidadosamente, artigo por artigo, 
a atualização da norma foi construída coletivamente. Aprovada. Considerando o adiantado da 
hora foi deliberado pela CPG que seriam invertidos os pontos, a partir do 2.6 e em sessão de 
continuação a CPG continua a revisão e atualização das normas. Aprovada a inversão. 2.6 
Apreciação evolução de disciplina: Solicita evolução da disciplina “Modelagem conceitual 
para recursos informacionais digitais: reflexões para a Ciência da Informação” para “Modelos 
conceituais na Ciência da Informação”, ministrada pela Profa. Dra. Ana Carolina Simionato 
Arakaki, sob justificativa de acompanhamento da evolução da área. Aprovada. 2.7 Solicitação 
de credenciamento docentes. 2.7.1 Prof. Dr. Januário Albino Nhacuongue, docente do 
Departamento de Ciência da Informação - DCI/ UFSCar 2.7.2 Profa. Dra. Maria Cristiane 
Galvão, do Departamento de Medicina Social, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A 
presidência relembrou a tramitação de processos de credenciamento e destacou pontos 
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fundamentais dos pedidos e dos pareceres. Aprovado. A secretaria, por compromisso 
anteriormente agendado, deixou a reunião às 18h57. 2.8 Apreciação do processo de retorno 
após trancamento de matrícula. 2.8.1 Daniele Cristina Ianni Lopes - Orientadora Profa. Dra. 
Paula Regina Dal'Evedove. 2.8.2 Diogo Misoguti - Orientador Prof. Dr. Rogério Aparecido Sá 
Ramalho. A CPG ponderou os termos da fundamentação do discente e parecer do orientador, 
considerou que o prazo do trancamento havia terminado e a escassez de documentos 
apresentados e encaminhou a deliberação por acatar a decisão do orientador condicionada ao 
envio de um dossiê da atividade de orientação junto ao aluno, desde a inserção no PPGCI, das 
disciplinas, atividades e elaboração da dissertação, para então ser apreciada em nova 
oportunidade. Aprovada. 2.9 Comissão para o processo eleitoral para nova Coordenação 
do PPGCI. Mandato do Coordenador e Vice Coordenador, Ofício CECH nº 035/2019 e 
036/2019, respectivamente, datados com a finalização em 09/04/2021. Reunião 108ª CoPG em 
24/04/2019. Prof. Fabiano ratifica que permanece em caráter pró tempore até a entrega do 
relatório Sucupira e nesse período fica estabelecida a Comissão Eleitoral para realização do 
processo, no formato remoto. Informa que consultou o Prof. Leandro e ele aceitou acompanhar 
na Vice Coordenação. As Profas. Ana e Chloe agradeceram e manifestaram satisfação pelo 
trabalho sob a Coordenação do Prof. Fabiano. A composição da Comissão Eleitoral será 
constituída pela Profa. Paula, que manifestou interesse em compor a referida Comissão, a 
técnica administrativa Vanessa e a representante discente, será acordada entre Fátima e Karen 
quem ficará na Comissão. Aprovada. 2.10 Apreciação da Coordenação atual como pró 
tempore acompanhada do Prof. Dr. Leandro Innocentini Lopes de Faria como Vice 
Coordenador. Aprovada. Não tendo mais nada a tratar, a reunião foi finalizada às dezenove 
horas e quarenta e cinco minutos e eu, Vanessa Custodio, lavrei essa ata com auxílio da 
gravação, devidamente conferida pela Coordenação, e assino, juntamente, com os demais 
membros desse conselho. 
Fabiano Ferreira de Castro  ________________________________________ 
Ariadne Chloe Mary Furnival             ________________________________________ 
Ana Carolina Simionato Arakaki _________________________________________ 
Fátima Beatriz Manieiro do Amaral    ________________________________________ 
Karen Cristina Soares Cavalheiro       _________________________________________ 
Vanessa Custodio                                   ________________________________________ 


