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1

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA

2

DA INFORMAÇÃO, DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (PPGCINF), realizada no dia primeiro de Abril de

3

2019, sob a presidência do professor João de Melo Maricato, Coordenador do Programa de Pós-Graduação

4

em Ciência da Informação. A reunião teve início às 14h21, na sala de reunião 212 da Faculdade de Ciência

5

da Informação (FCI). Estiveram presentes os professores: Ana Lúcia de Abreu Gomes, André Porto Ancona

6

Lopez, Cláudio Gottschalg Duque, Dalton Lopes Martins, Eliane Braga de Oliveira, Fernando William Cruz,

7

Georgete Medleg Rodrigues, Ivette Kafure Muñoz, Jayme Leiro Vilan Filho, Lillian Maria Araujo Alvares

8

Rezende, Renato Tarciso Barbosa Sousa, Rogério Henrique de Araújo Júnior e Kadidja Valéria R. de Oliveira

9

(representante discente). Professores ausentes: Dulce Maria Baptista, Emerson Dionísio Gomes de

10

Oliveira, Fernando Cesar Lima Leite. Professores com ausência justificada: Angelica Alves da Cunha

11

Marques, Cynthia Roncaglio, Elmira Luzia M. S. Simeão, Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, Maria

12

Margaret Lopes, Miriam Paula Manini e Murilo Bastos Cunha. Convidado externo: Edilma Macedo. 1.

13

APROVAÇÃO DA PAUTA: ACRÉSCIMOS: IV SEBRAMUS (Seminário Brasileiro de Museologia). Relatora:

14

professora Ana Lúcia de Abreu Gomes. Edital Capes-Print. Relator: Dalton Lopes Martins. Pauta aprovada.

15

INVERSÃO DE PAUTA: INFORME: COMISSÃO DA PLATAFORMA SUCUPIRA. Edilma Macedo iniciou a sua

16

fala com o objetivo de apresentar um panorama da real situação do Programa, comparando os dados de

17

2017 e 2018. Foram apresentados os dados relativos ao tempo médio de titulação, aos trabalhos de

18

conclusão, à participação discente nas produções, à produção científica e ao quantitativo de produção

19

Qualis (dos estrato A1 ao B2). Esses dados do PPGCINF foram comparados com os de outras instituições

20

(UFSC, UFBA e UNESP), que possuem nota 5, 4 e 6, respectivamente. Para encerrar a participação, ela

21

sugeriu: que os professores revisitem seus projetos de pesquisa, que a Coordenação agende encontros com

22

os professores e a Comissão para discutir esses projetos, além da edição de um planejamento das ações

23

para iniciar a coleta de dados e estudo das novas regras de avaliação que serão utilizadas pela CAPES neste

24

quadriênio. A Comissão atual responsável pelo Sucupira e a Coordenação do PPGCINF deverão organizar

25

esses encontros, por meio de seminários e reuniões, a serem agendados posteriormente. 1.1.

26

PLANEJAMENTO DA OFERTA DE DISCIPLINAS OBRIGATORIAS BIÊNIO 2019/2 A 2021/1: Relator:

27

João Maricato. Professor João lembrou que, por decisão do Colegiado, os professores que durante o

28

período de validade de credenciamento (5 anos) que ainda não tenham ofertado essas disciplinas, sejam

29

priorizados na oferta permitindo que todos os professores ofertem as disciplinas obrigatórias durante esse

30

período e se planejem para ofertar outras disciplinas ou para licença para pós-doutorado. O professor

31

Renato sugeriu que, para as disciplinas obrigatórias do DINTER/UFAM, haja a divisão entre dois

32

professores na oferta. A sugestão foi aceita pelo Colegiado. O quadro de planejamento foi preenchido com a

33

seguinte configuração: para as disciplinas a serem ofertadas no DINTER: 2º/2019 - Pesquisa em Ciência da

34

Informação, ofertada pelos professores João e Fernando Leite; Fundamentos em Ciência da Informação,

35

pelos professores Rogério e Jayme; no 1º/2020, Fundamentos em Comunicação e Mediação da Informação,

36

por Jayme e Fundamentos em Organização da Informação, por Lillian e Cláudio. Para as disciplinas do

37

currículo regular do Programa, no 2º/2019, a disciplina de Fundamentos em Comunicação e Mediação da
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38

Informação será ofertada pela professora Ivette e Fundamentos em Organização da Informação, por

39

Rogério Araújo; no 1º/2020, as disciplinas Metodologia de Pesquisa em Ciência da Informação, por Dalton e

40

Fundamentos em Ciência da Informação, por Lillian; no 2º/2020, as disciplinas de Fundamentos em

41

Comunicação e Mediação da Informação, por Jayme e João e Fundamentos em Organização da Informação,

42

por Fernando Willian e Cláudio; e no 1º/2021, as disciplinas de Metodologia de Pesquisa em Ciência da

43

Informação, por Ana Lúcia e Fundamentos em Ciência da Informação, por Eliane e Georgete. O

44

planejamento da oferta de disciplinas foi colocado em votação: aprovado sem abstenções. 1.2

45

CREDENCIAMENTO PESQUISADOR COLABORADOR: MARIA MARGARET LOPES. Parecerista: André

46

Porto Ancona Lopez (23106.026250/2019-13). O professor André fez a leitura de seu parecer o qual foi

47

favorável ao recredenciamento da solicitante como Pesquisador Colaborador. Colocado em votação:

48

aprovado sem abstenções. 1.3 CONVITE PARA ADESÃO AO PAEC OEA-GCUB: Relator: João de Melo

49

Maricato. (SEI: 23106.029004/2019-13). Professor João explicou que a adesão a esse edital beneficiará o

50

Programa na divulgação no exterior, a partir da sua inclusão em um processo seletivo de um organismo

51

internacional, contribuindo nos indicadores de internacionalização utilizados pela CAPES no processo

52

avaliativo. Esse edital é organizado por um acordo de cooperação firmado entre o Grupo Coimbra de

53

Universidades Brasileiras (GCUB) e a Organização dos Estados Americanos (OEA) e conta com o apoio da

54

Divisão de Temas Educacionais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (DCE/MRE) e da

55

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS). Seu objetivo é regulamentar a seleção de candidatos

56

para preenchimento das vagas oferecidas pelas universidades brasileiras associadas ao GCUB no âmbito do

57

Programa Bolsas Brasil PAEC OEA-GCUB 2019 para cursos de mestrado e de doutorado, em modalidade

58

presencial, com início em 2020. O PGCINF pode aderir ao edital, oferecer vaga(s) no mestrado ou doutorado

59

e reservar uma bolsa CAPES ao candidato selecionado. Foi sugerido ao Colegiado que, caso haja adesão do

60

PGCINF ao edital da OEA, deve-se retirar a reserva de vagas de inscrição para candidatos do exterior no

61

atual edital de seleção do Programa; caso não haja a adesão, deve-se desmembrar os editas internos de

62

seleção, sendo um para candidatos residentes no Brasil e outro para candidatos residentes no exterior. A

63

professora Georgete advertiu que esse modelo atual é um padrão do DPG e que a alteração deve ter a

64

aprovação deste, inclusive em relação à proposta de retirada das vagas para candidatos do exterior ou

65

desmembramento do edital interno. A atual Comissão responsável pela edição do Edital de Seleção para

66

mestrado e doutorado confirmará essa informação sobre a possibilidade de desmembramento do edital, um

67

para candidatos do Brasil e outro para candidatos do exterior. João Maricato reforçou que caso haja a

68

adesão ao edital da OEA-GCUB, uma bolsa do Programa deverá ser ofertada ao candidato aprovado. O

69

professor Renato enfatizou que as bolsas do Programa não são garantidas e que é necessário atender à sua

70

demanda atual. A professora Eliane ponderou que, por não ter garantia de bolsas, a adesão não seria

71

interessante neste momento, devido ao desinteresse que poderá ser gerado no aluno por todo o processo

72

logístico de mudança de país. Os professores presentes questionaram o atual quadro de bolsas do

73

Programa. O professor João informou que todas as bolsas, neste ano, foram preenchidas e que no momento

74

há lista de espera de alunos para as bolsas de mestrado. Ele também reiterou que no edital atual há a
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75

previsão de reserva de bolsa para candidatos do exterior, e que o mesmo pode ser feito, caso o PGCINF

76

decida pela adesão a este edital. O professor Jayme pontuou que este ano foi a primeira vez que todas as

77

bolsas de doutorado foram preenchidas, pois nos anos anteriores sobraram bolsas para esse nível. O

78

professor João sugeriu que o Colegiado decida sobre aderir ao edital e reservar uma bolsa de doutorado. O

79

professor Dalton ponderou que o Programa começará a aparecer, a ser visto, nestes indicadores

80

internacionais, e que vê, na adesão ao edital da OEA-GCUB, uma oportunidade no processo de

81

internacionalização, além das oportunidades que podem surgir dessa iniciativa, como convites a eventos. O

82

professor João questionou se o PGCINF pode, então, oferecer uma vaga de doutorado e reservar uma bolsa

83

para doutorado para adesão ao edital. Colocado em votação: aprovado com 1 abstenção. 1.4 COMISSÕES

84

INTERNAS PARA REVISTA IBERO-AMERICANA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (RICI): RELATOR: JOÃO

85

DE MELO MARICATO. O professor João apresentou a necessidade da manutenção da Revista RICI, pois o

86

atual editor da revista, professor Murilo Bastos, já indicou que entrará, em breve, com pedido de

87

aposentadoria e, por isso, sugeriu a criação de uma comissão que possa acompanhá-lo na edição e repensar

88

possibilidades de manutenção desta. O professor Jayme sugeriu que seja criada uma disciplina optativa no

89

âmbito desse projeto, uma vez que a demanda da Revista nunca foi do Programa e também não gera carga

90

de horas para o professor. O professor João disse que essa sugestão pode ser melhor analisada pela

91

comissão, como uma proposta de trabalho e indicou, para presidente, o professor Murilo e, como membro, a

92

professora Michele Pereira da Costa, da FCI. A representante discente, Kadidja, sugeriu a aluna Priscila

93

Rodrigues dos Santos, aluna bolsista de mestrado, pois esta tem histórico de trabalho com editoração de

94

revistas. Colocado em votação: Comissão para a Revista RICI aprovada sem abstenções. 1.5 EDITAL CAPES-

95

PRINT: RELATOR: DALTON LOPES. o professor Dalton informou que a Comissão de Internacionalização

96

foi surpreendida com o Edital DPG 002/2019 – primeira chamada CAPES PrInt, devido ao prazo para

97

submissão dos planos de trabalho ser exíguo (até o dia 15.04.2019). Como na última reunião do Colegiado

98

ele já havia apresentado aos membros a proposta de Internacionalização da UnB e sinalizado a edição deste

99

edital, o professor, apesar do prazo indicado, e para atender às demandas dos itens 4.1.1 e 6.2 do edital (a

100

ata de aprovação pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação ao qual o Coordenador do plano é

101

vinculado), apresentou Proposta de Plano de trabalho, analisada pelo Colegiado. Colocado em votação:

102

Plano de trabalho do EDITAL CAPES-PRINT aprovado sem abstenções. INFORMES: A. RELATOS

103

COMISSÕES ATIVAS: 1. COMISSÃO DE CONTEÚDO DO SITE. RELATOR: LILLIAN MARIA ARAUJO

104

ALVARES REZENDE. A professora Lillian apresentou o endereço da pagina (164.41.122.106) e informou

105

que a Comissão tem trabalhado na atualização e produção de conteúdo. A representante discente, Kadidja,

106

sugeriu que as fotos dos docentes sejam padronizadas em relação ao fundo (preferencialmente branco) e

107

que as fotos utilizadas no site, em geral, remetam aos prédios e espaços da Universidade, como as fachadas

108

da FCI, do ICC, entre outros. A Comissão irá analisar essas sugestões. O professor João apontou a

109

necessidade de que, ao final da atualização e disponibilidade da página, o conteúdo também apareça em

110

inglês e espanhol, com o auxílio dos professores Ivette e Cláudio para a sua tradução. A professora Lillian

111

reforçou a divulgação do endereço e sugeriu que todos auxiliem na atualização e identificação de conteúdo
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112

a ser incluído ou excluído. 2. COMISSÃO DE EDITAL DE SELEÇÃO 2019. RELATOR: ANA LÚCIA DE

113

ABREU GOMES. A professora Ana indicou o estudo comparativo realizado pela Comissão sobre as etapas de

114

seleção e da bibliografia utilizada por 15 programas diferentes, entre eles os da UNEP, USP, UFMG e UFSC,

115

com o objetivo de analisar o processo seletivo do PGCINF em relação aos demais programas de Ciência da

116

Informação. Também informou que a lista bibliográfica necessitará de atualização. O professor João

117

ratificou a necessidade de liberar esse edital o mais rapidamente possível e que provavelmente haverá

118

convocação de uma reunião extraordinária para a sua aprovação. Não houve definição de datas. 4.

119

COMISSÃO DE BOLSA (PÓS-DOUTORADO PNPD). RELATOR: IVETTE KAFURE MUÑOZ. A professora

120

Ivette informou que está em edição um edital para seleção de bolsa de pós-doutorado do Programa

121

Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) do PPGCINF, devido à disponibilidade de uma vaga. Também

122

informou que serão analisados e atualizados os critério para seleção de acordo com as regras exigidas da

123

CAPES, mas não indicou prazo para divulgação deste. IV SEBRAMUS (SEMINÁRIO BRASILEIRA DE

124

MUSEOLOGIA). RELATORA: ANA LÚCIA ABREU. A professora informou sobre o evento que será realizado

125

entre os dias 29 de julho e 01 de agosto deste ano, na FCI, o qual poderá contar com a presença do

126

Coordenador e do Vice-Coordenador representantes de área, oportunidade em que a Coordenação do

127

PGCINF poderá agendar uma reunião com estes. O professor João aceitou a sugestão, disponibilizando-se

128

para o agendamento de uma reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h53 e a

129

ata lavrada, após lida e aprovada, será assinada por mim, e pelo Presidente do Colegiado.
João de Melo Maricato
Presidente
Fabiana DaMatta
Assistente
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