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ATA DA 57ª REUNIÃO DA CPG DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UFSCAR  
No dia dois de junho de dois mil e vinte e um, às catorze horas e seis minutos, via google meet 

(link: https://meet.google.com/xyx-hnbx-fig), realizou-se a quinquagésima sétima Reunião da 

Comissão de Pós-Graduação (CPG) do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

da UFSCar, sob a presidência do Prof. Dr. Leandro Innocentini Lopes de Faria, Coordenador 

em Exercício 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, os participantes Profa. Dra. Paula Regina Dal’Evedove, 

Prof. Dr. Januário Albino Nhacuongue, Profa. Dra. Maria Cristiane Barbosa Galvão e o discente 

Francisco Bannitz. 1. ORDEM DO DIA O presidente saudou a todos, informou a ausência do 

Prof. Dr. Fabiano em virtude das férias e então, iniciou os trabalhos. 1.1 Comunicações da 

Presidência. 1.1.1 Apesar de já ter sido comunicada a entrega do Relatório Sucupira, o 

Presidente ratifica que a entrega foi realizada e registra os parabéns e agradecimentos pelo 

trabalho executado por todos os docentes e envolvidos, com destaque para a condução do Prof. 

Fabiano, participação especial das professoras Ana, Chloe, Luciana e da colaboradora Marcela. 

Ressalta a grandeza, importância e riqueza com que a construção coletiva do relatório 

aconteceu. 1.1.2 Quanto à reunião do CoPG, realizada na última quarta, dia 26 de maio, tem 

dois informes. O primeiro é o da funcionalidade de solicitação do Exame de Qualificação por 

meio do ProPGWeb. A funcionalidade já vem sendo utilizada, mas, relembra que seu último 

pedido no PPGCI ainda havia sido pela sistemática antiga – com encaminhamento da 

documentação para a secretaria, que realizava todo registro e encaminhamento de documentos. 

Destaca também que há o tutorial para realização de todo processo de solicitação, com link para 

os alunos (https://youtu.be/wM9yBLGxUr8), para os orientadores 

(https://youtu.be/KNqaygqG_dM) e para coordenadores e secretários 

(https://youtu.be/2au_SpjblWs). Em segundo, registra que há um risco iminente de mudança no 

portal de periódicos da CAPES, em função do orçamento e disponibilidade de recursos para 

manter. Informa que não houve maiores esclarecimentos ou dados a respeito, mas, que já havia 

ouvido falar sobre, então entende que é importante o Programa acompanhar e observar 

eventuais acontecimentos, por entender que o repositório é um patrimônio da Pós-Graduação, 

em especial à área da Ciência da Informação. Saber que pode haver risco de mudança em termos 
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de diminuir o Portal é preocupante e entende que devemos nos manter alerta para reagir assim 

que necessário. Questiona os presentes se ouviram falar sobre, não havendo quem tenha ouvido. 

O presidente ainda lembra que já houve no passado tentativa de retirar base do portal, com 

justificativa de diminuir custo, e que houve mobilização, conseguindo manter o conteúdo por 

ora atual. 1.2 Comunicação dos membros. A secretária Vanessa informa que esteve na 

Secretaria para entregar um diploma de uma egressa, aproveita para informar que, caso haja 

questionamento aos docentes quanto aos diplomas, podem informar que há possibilidade de 

entrega agendada entre o egresso e a secretaria. Destaca que há uma ferramenta no site da ProPG 

que os alunos conseguem saber se o diploma foi expedido (https://www.propg.ufscar.br/pt-

br/diplomas/diplomas-de-pos-graduacao/emissao-de-primeira-via-do-diploma), após a 

emissão do diploma, a ProPG encaminha os diplomas ao DeEA – com tramitação via SEI então 

a secretaria é notificada, a retirada no DeEA está bem restrita – atualmente às sextas a tarde 

apenas – e então a secretaria consegue agendar com o interessado para a retirada do diploma. 

A Profa. Chloe apenas deixa a sugestão de uma manifestação em relação aos periódicos 

CAPES. O Prof. Januário pergunta se há um período para correção do relatório Sucupira; os 

professores Leandro e Chloe dizem que desconhecem e a secretária comenta, que no caso do 

PPGCTS foram apontadas algumas observações da ProPG para o PPG e que foi dado o prazo 

até sexta, dia 4. O discente Francisco pediu a palavra para perguntar da possibilidade de aceite 

do certificado de Proficiência que ele possui da UFOPA (Universidade Federal do Oeste do 

Pará). A secretária comenta que há questionamento de outros discentes. O Presidente pede que 

os membros possam dizer como foi definido à época do processo seletivo. Profa. Ana, com 

pedido para que a Profa. Chloe e Fátima colaborem, retoma que há época da discussão do 

processo seletivo foi aventado de ser oferecida uma disciplina condensada com avaliação e que 

validasse o quesito da proficiência. Sugere ainda que aos ingressos que já tiverem algum 

certificado que a secretaria recolha e que haja uma análise para validação. Profa. Chloe ratifica 

a fala da Profa. Ana e lembra que antes, uma das etapas do processo era a aplicação da prova 

de proficiência que foi elogiada pela ProPG, porque tem duas vertentes de avaliação, a de 

compreensão da língua inglesa e a elaboração de textos e as habilidades pertinentes à sua 

construção. Encaminhado para que a secretaria recolha  os certificados e traga para a CPG. 2. 

ITENS DE PAUTA. 2.1 Aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária da CPG 05/05/2021, 

Aprovada. 2.2 Homologação de defesas  2.2.1 Gabriele Rodrigues Pereira - realizada em 

17/05/2021 às 14h30; Exame de Defesa de Mestrado com o trabalho intitulado: “O retrato da 
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mulher preta em estudos da Ciência da Informação no Brasil”. Banca: Profa. Dra. Zaira Regina 

Zafalon (Orientadora e Presidente), Profa. Dra. Paula Regina Dal’Evedove – UFSCar (membro 

titular) e Prof. Dr. Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda - UNIRIO (membro titular). 

APROVADA, sem alteração do título.  Aprovação condicional à checagem de validade da 

assinatura digital da Profa. Zaira. 2.2.2 Michelle Flores - realizada em 14/05/2021 às 14h; 

Exame de Defesa de Mestrado com o trabalho intitulado: “Gestão por Competência: análise de 

modelos e aplicações em Bibliotecas Universitárias Federais”. Banca: Profa. Dra. Wanda 

Aparecida Machado Hoffmann (Orientadora e Presidente), Prof. Dr. Roniberto Morato do 

Amaral – UFSCar (membro titular) e Profa. Dra. Marta Lígia Omim Valentim - Unesp Marília 

(membro titular). APROVADA, sem alteração do título. Aprovação condicional à assinatura 

de representante do PPG pela Profa. Wanda. 2.3 Solicitação de defesa: Viviani Regina 

Marchi - a ser realizada dia 18/06/2021 às 14h; Exame de Defesa de Mestrado com o trabalho 

intitulado: “ESTRATÉGIAS DE COMBATE À DISSEMINAÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS 

NAS MÍDIAS SOCIAIS”. A banca será composta por: Profa. Dra. Paula Regina Dal’Evedove, 

(Orientadora e Presidente), Profa. Dra. Maria Cristiane Barbosa Galvão – USP (membro 

titular), Profa. Dra. Barbara Coelho Neves - UFSCar (membro titular), Profa. Dra. Marcia 

Regina da Silva – UFSCar (membro suplente) e Profa. Dra. Giovana Deliberali Maimone – 

USP (membro suplente). Aprovada com ressalva de substituição da Profa, Maria Cristiane 

como Membro Titular Externo, uma vez que a mesma está credenciada no PPGCI, portanto 

considerada como membro interno. Para tal, a substituição à solicitação de prorrogação do 

prazo apresentada pela orientadora Profa. Paula, até 30 de junho. 2.4 Credenciamento Prof. 

Dr. Felipe Augusto Arakaki como docente permanente no PPGCI, na Linha 2. Após 

apresentar o item e abrir para manifestação, a Profa. Paula lembrou da necessidade de revisão 

das normas como PESCD e a de credenciamento, então sugere que nenhum pedido seja 

apreciado até então. Após outras manifestações e lembrança de que em abril foram revisadas 

diversas normas, em reunião de 10 horas de realização de discussão, foi deliberado pelo 

prosseguimento do ponto e indicação da comissão. A Profa. Chloe será a parecerista da CPG e 

contrária à linha pretendida pelo interessado. Do corpo docente e pertencentes à linha 

pretendida, declinaram a Profa. Ana (por ligação pessoal ao interessado), Profa. Paula (por não 

ser de seu domínio a temática do projeto do interessado) e Profa. Maria Cristiane (por entender 

ser muito nova no Programa e ainda em processo de interação para com as normativas), 

encaminhado pela consulta por parte da secretaria aos demais docentes da linha; quanto ao 
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parecerista externo, a coordenação ficará responsável pelo convite e encaminhamento. 2.5 

Eleições Coordenação PPGCI: apreciação de minuta de edital. A Presidente da Comissão, 

Profa. Paula, manifesta que o andamento do processo está pendente da assinatura do Ato 

Administrativo da composição da Comissão e a apreciação da presente minuta, então será 

encaminhado o processo para a SIn e iniciado efetivamente o processo conforme cronograma. 

Após esclarecimentos e sugestões, foi deliberado, considerando que o presente cronograma não 

passou por consulta à SIn, como unidade responsável pela realização de itens importantes pelo 

processo, pela prorrogação das datas que envolvem ação daquela unidade. Então, as datas 

referentes ao processo de votação que iniciariam em 09 de agosto passam a iniciar em 30 de 

agosto, bem como outras datas necessárias para melhor adequação e tempo hábil de realização 

das etapas, que deverão ser ajustadas ao critério da comissão. Como encaminhamento fica a 

consulta a ser realizada pela secretaria do PPG e membro da comissão quanto ao cronograma 

proposto e da possibilidade de formação de duas urnas e não três – docentes, discentes e TA, 

pois o universo de TA no PPG compreende somente a secretária; assim, a votação não seria 

secreta e conforme legislação vigente, o peso dos votos dos docentes deve contar como 70% do 

processo eleitoral; a solução que se apresenta é unir o TA aos discentes, formando então a urna 

de docentes e de TA e discentes. Não tendo mais nada a tratar, a reunião foi finalizada às 

dezesseis horas e um minuto e eu, Vanessa Custodio, lavrei essa ata, e assino, juntamente, com 

os demais membros desse conselho. 

Leandro Innocentini Lopes de Faria  ________________________________________ 
Ariadne Chloe Mary Furnival             ________________________________________ 
Ana Carolina Simionato Arakaki _________________________________________ 
Fátima Beatriz Manieiro do Amaral    ________________________________________ 
Karen Cristina Soares Cavalheiro       _________________________________________ 
Vanessa Custodio                               __________________________________________ 
 
 


