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ATA DA 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA

2

DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (CPG/UnB), realizada no dia 06 de agosto de 2018,

3

sob a presidência do professor João de Melo Maricato, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em

4

Ciência da Informação. A reunião teve início às 15 horas, na sala de reuniões do PPGCINF, da Faculdade de

5

Ciência da Informação (FCI). Estiveram presentes os professores Angelica Alves da Cunha Marques, Ana

6

Lúcia de Abreu Gomes, Rogério Henrique de Araujo Junior, Cynthia Roncaglio e João de Melo Maricato. 1.

7

Aprovação da pauta: 43ª aprovada, com o acréscimo dos itens: Aula inaugural do PPGCINF;

8

Participação do coordenador no ENANCIB; Compras de cadeiras e computadores para o PPGCINF. 2

9

Aprovação das Atas 42ª: aprovada. Edital de mobilidade internos. Relator: Prof. João de Melo

10

Maricato. Após a análise da CPG, foi deliberada a utilização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em custeio com

11

o Edital Interno de Mobilidade PPGCINF nº 01/2018, que prevê o valor máximo de solicitação até R$

12

1.250,00 por aluno, totalizando 8 (oito) auxílios para a serem oferecidos. Para o Edital Interno de

13

Mobilidade nº 02/2018, destinado a apoiar a participação de professores em eventos no exterior, foi

14

destinado R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com o valor máximo de solicitação de R$ 3.000,00 por professor,

15

totalizando 5 (cinco) auxílios passíveis de serem oferecidos pelo programa. Quanto ao Edital PPGCINF nº

16

03/2018, que visa o pagamento de serviços de tradução de Publicação Científicas, foram reservados os

17

recursos com o valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais) como o valor máximo de R$ 2.000,00 por

18

professor, totalizando 6 (seis) auxílios passíveis de serem oferecidos pelo programa. 3. Situação da Aluna

19

Mônica Regina Peres. Relator: Prof. João de Melo Maricato. Prof. João informou que foi constatado que a

20

referida aluna não havia cursado a disciplina obrigatória “Fundamentos da Ciência da Informação”,

21

impossibilitando a realização da banca de defesa de Tese de Doutorado. Esclareceu que a aluna Mônica teve

22

sérios problemas relacionados à saúde e que isso poderia ser um dos motivos para a não realização da

23

disciplina. Como solução, o prof. João se dispôs a ministrar a disciplina “Fundamentos da Ciência da

24

Informação”, de forma condensada e individual, de modo a possibilitar a realização da banca ainda no

25

segundo semestre de 2018 e diminuir os impactos negativos para a avaliação do PPGCINF junto a CAPES. A

26

proposta foi aprovada pelos membros da CPG. 4. Aula inaugural do PPGCINF: foi apresentada pelo prof.

27

João a proposta de convidar a profa. Kira Tarapanoff para ministrar a aula inaugural do PPGCINF no

28

segundo semestre de 2018. Foram aprovados a indicação da palestrante e o pagamento de passagens

29

aéreas e diárias. Foi sugerido pelos membros da comissão verificar a possibilidade de oferecer um coffe-

30

break na aula inaugural. 5. Participação do coordenador no ENANCIB. O Prof. João solicitou autorização

31

de emissão de passagens e diárias para, enquanto coordenador, representar o PPGCINF no ENANCIB,

32

momento em que haverá a reunião de coordenadores dos Programas de Pós-graduação em CI e a plenária

33

final da ANCIB, onde serão abordados assuntos importantes aos programas de pós-graduação. Aprovado. 7.

34

Compras de cadeiras e computadores para o PPGCINF. Relator: Prof. João de Melo Maricato. O prof.

35

João explicou a necessidade de adquirir 3 (três) novos computadores para substituir os que se encontram

36

na Secretaria do PPGCINF, e que estão obsoletos, e a compra de 25 cadeiras para serem utilizadas na sala de
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37

reuniões do PPGCINF. Ambas as compras foram aprovadas pelos membros da CPG. Nada mais havendo a

38

tratar, a reunião foi encerrada às 15h50 e a ata lavrada, após lida e aprovada, será assinada por

39

mim, Presidente da CPG.
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João de Melo Maricato
Presidente
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