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ATA DA 55ª REUNIÃO DA CPG DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UFSCAR - 2ª Sessão 
No dia oito de abril de dois mil e vinte e um, às oito horas e treze minutos, via google meet 
(link: https://https://meet.google.com/xjt-cbhx-nve), foi continuada 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; Profa. Dra. Ariadne Chloe Mary Furnival; a secretária do Programa, Vanessa Custodio 
e a representante discente Fátima Beatriz Manieiro do Amaral. Foi retomada a apreciação das 
normas complementares. 2.5 Apreciação normas complementares. A dinâmica de apreciação 
seguiu com a leitura das contribuições dos docentes, bem como leitura geral e conferência de 
anexos, quando cabível. 2.5.2 Apreciação da Norma complementar nº 6: Dispõe sobre as 
Ações Afirmativas no PPGCI/UFSCar. Descritor atualizado para - Regulamenta as orientações 
para implementação de políticas de Ações Afirmativas que promovam e garantam a diversidade 
e equidade de acesso e permanência ao Programa no curso de Mestrado. Aprovada. 2.5.3 
Apreciação da Norma complementar nº 7: Regulamenta a concessão e a renovação de Bolsas 
de Mestrado no PPGCI/UFSCar e dá outras orientações. Aprovada. 2.5.4 Apreciação da 
Norma complementar nº 12: Regulamenta o exame de defesa de Dissertação de Mestrado do 
PPGCI/UFSCar e dá outras orientações. Aprovada. 2.5.5 Apreciação da Norma 
complementar nº 13: Regulamenta as orientações após Exame de defesa de dissertação de 
mestrado do PPGCI/UFSCar e dá outras orientações. Aprovada. 2.5.6 Apreciação da Norma 
complementar nº 14: Regulamenta o funcionamento das práticas e atividades administrativas, 
processuais e acadêmicas da Secretaria do PPGCI/UFSCar e dá outras orientações. Aprovada. 
Antes de encerrar a presidência informou que fará a limpeza dos arquivos das normas e 
encaminhará aos membros da CPG para ciência e eventuais apontamentos que ainda houver. 
Não tendo mais nada a tratar, a reunião foi finalizada às treze horas e nove minutos e eu, 
Vanessa Custodio, lavrei essa ata, devidamente conferida pela Coordenação, e assino, 
juntamente, com os demais membros desse conselho. 
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