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1

ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA

2

DA INFORMAÇÃO, DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (PPGCINF), realizada no dia 17 de junho de 2019,

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 14h19, na sala de reunião 212 da Faculdade de Ciência da

5

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

6

Lopez, Cláudio Gottschalg Duque, Dalton Lopes Martins, Emerson Dionísio Gomes de Oliveira, Fernando

7

Cesar Lima Leite, Ivette Kafure Muñoz, Jayme Leiro Vilan Filho, Murilo Bastos Cunha e Kadidja Valéria

8

Reginaldo de Oliveira (representante discente). Membros ausentes: Dulce Maria Baptista. Membros com

9

ausência justificada: Angelica Alves da Cunha Marques, Cynthia Roncaglio (licença pós-doutorado), Eliane

10

Braga de Oliveira (consulta médica), Elmira Luzia M. S. Simeão (licença pós-doutorado), Georgete Medleg

11

Rodrigues (licença capacitação), Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque (licença pós-doutorado), Lillian

12

Maria Araujo Alvares Rezende (afastamento no país), Maria Margaret Lopes (afastamento do país), Renato

13

Tarciso Barbosa Sousa (participação em Congresso) e Rogério Henrique de Araújo Júnior (participação em

14

Congresso). 1. APROVAÇÃO DA PAUTA. ACRÉSCIMOS: ITEM 3.4: Representante da Pós-graduação na

15

Comissão de extensão e 3.5: Comissão para finalização do conteúdo do site. Relator: João Maricato. 3.6:

16

Emissão de passagens para professores que se comprometerem a submeter trabalhos para o ENANCIB.

17

INFORME: Edital de aluno especial 2º/2019. Relator: João Maricato. Pauta aprovada. 2. APROVAÇÃO ATA

18

DE REUNIÃO. Atas das 92ª, 93ª, 94ª e 95ª Reuniões do Colegiado foram aprovadas sem abstenções. 3.

19

DEFINIÇÃO DE MEMBROS COMISSÕES INTERNAS DO PROGRAMA. RELATOR: JOÃO MARICATO. 3.1

20

COMISSÃO DE REVISÃO DO REGULAMENTO DO PPGCINF. O relator sugeriu os nomes dos professores

21

André Porto, como presidente, Georgete Rodrigues e Emerson Dionísio como membros para comporem a

22

Comissão e questionou se demais professores teriam interesse. Não houve interessados. Colocado em

23

votação: Composição da comissão aprovada. 3.2 COMISSÃO PARA EDIÇÃO DE REGULAMENTO DE PÓS-

24

DOUTORADO DO PPGCINF. O relator sugeriu os nomes dos professores Renato Tarciso, como presidente,

25

Maria Margareth e Rogerio Henrique como membros para comporem a Comissão e questionou se demais

26

professores teriam interesse. Não houve interessados. Colocado em votação: Composição da comissão

27

aprovada. 3.3 COMISSÃO DE SELEÇÃO CAPES PRINT. O relator explicou que, para implementar as bolsas

28

do Edital do CAPES Print é necessária a criação de uma Comissão que irá avaliar e selecionar as indicações.

29

Professor Dalton Lopes, como presidente, e João Maricato, como membro, se prontificaram para compor e o

30

relator questionou se demais membros teriam interesse. Professora Ana Lúcia demonstrou interesse. O

31

relator, ainda, sugeriu o nome da servidora Vívian Borges Miatelo. Colocado em votação: Composição da

32

comissão aprovada. 3.4 COMISSÃO DE EXTENSÃO: REPRESENTANTE DA POS: Professor André Porto

33

solicitou sua substituição como representante da Pós junto à Comissão de extensão devido a

34

incompatibilidade de agenda das reuniões. Professor Fernando Leite se prontificou em substituí-lo.

35

Colocado em votação: substituição aprovada. 3.5: COMISSÃO PARA FINALIZAÇÃO DO CONTEÚDO DO

36

SITE. O Relator sugeriu a criação dessa Comissão para uma última análise do conteúdo do site antes de sua

37

liberação, visto que alguns professores disseram que não tiveram tempo para fazer propostas de melhoria.
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38

Foram indicados: João Maricato, como presidente, Dalton Martins, Juliana Muniz, Fernando Leite e Fabiana

39

DaMatta como membros. Colocado em votação: Composição da Comissão aprovada. 3.6: EMISSÃO DE

40

PASSAGENS PARA PROFESSORES QUE SE COMPROMETEREM A SUBMETER TRABALHOS PARA O

41

ENANCIB.

42

passagens para viabilizar a participação de docentes no ENANCIB. Esclareceu que a emissão de passagens

43

antecipada acarretaria em economia de recursos financeiros. A emissão ocorreria, segundo proposta,

44

apenas para professores que se comprometessem a submeter trabalhos para apresentação no evento. No

45

entanto, o pagamento das diárias ficaria condicionada à apresentação de comprovação de aceite de

46

trabalho. Adicionalmente, o professor que solicitasse a emissão de passagens aéreas, deveria se

47

comprometer em participar do evento como ouvinte, caso o trabalho não seja aceito para apresentação,

48

abrindo mão das diárias. Colocado em votação: aprovado sem abstenções. 4. CREDENCIAMENTOS. 4.1

49

ANDRÉ PORTO ANCONA LOPEZ. RELATOR: MARIA MARGARET LOPES (SEI: 23106.066026/2019-56 –

50

Resolução 01.2015). Professor André Porto retirou-se da sala. Devido à ausência da professora Maria

51

Margaret, o membro da Comissão, professor Jayme Leiro, fez a leitura do parecer o qual foi favorável ao

52

recredenciamento do solicitante como Docente Permanente do Programa, em nível Mestrado e Doutorado.

53

Colocado em votação: aprovado sem abstenções. 4.2 MURILO BASTOS DA CUNHA. RELATOR: JAYME

54

LEIRO VILAN FILHO (SEI: 23106.053921/2019-19 - Resolução 01.2015). Professor Murilo Bastos retirou-

55

se da sala. O relator fez a leitura do parecer o qual foi favorável ao recredenciamento do solicitante como

56

Docente Permanente do Programa, em nível Mestrado e Doutorado. Colocado em votação: aprovado sem

57

abstenções. 4.3 DALTON LOPES MARTINS. RELATORA: LILLIAN MARIA ARAÚJO DE REZENDE ALVARES

58

(SEI: 23106.054510/2019-32 e 23106.084878/2018-44 - Resolução 01.2018). Professor Dalton Lopes

59

retirou-se da sala. Devido à ausência da professora Lillian Rezende, o membro da Comissão, professor

60

Jayme Leiro, fez a leitura do parecer o qual foi favorável ao recredenciamento do solicitante como Docente

61

Permanente do Programa, em nível Mestrado e Doutorado. Colocado em votação: aprovado sem abstenções.

62

INFORMES: A. Edital de Seleção Mestrado e Doutorado 2019 (Brasil e Exterior). Relator: João

63

Maricato. O relator explicou a situação atual do Edital de seleção, destinados a candidatos residentes no

64

Brasil, o qual está em fase de conclusão de análise pela Diretoria de Pós-Graduação (DIRPG) para então ter a

65

autorização de publicação. Também informou que devido ao prazo da análise ter extrapolado a previsão

66

inicial, o cronograma foi alterado. Quanto ao edital do exterior, explicou que está em fase de ajustes pela

67

Coordenação e Secretaria para avaliação do Decanato (DIRPG). B. Edital de Mobilidade Interno. Relator:

68

João Maricato. O relator informou sobre a publicação do edital de Mobilidade para discentes cujas

69

inscrições estão abertas para os alunos de mestrado e doutorado do programa. Pediu aos professores para

70

que divulgassem e incentivassem seus alunos a participarem. C. Edital de Tradução. Relator: João

71

Maricato. O relator informou sobre a publicação do edital de tradução, sobre o período de inscrições,

72

explicou sobre o processo de contratação e incentivou os docentes a se inscreverem e participarem. D.

73

ENANCIB. Relator: João Maricato. O relator avisou sobre os prazos de submissão e inscrição do evento.

74

Pediu aos interessados em participar que se manifestassem e respondessem e-mail enviado pela Secretaria

O relator propôs ao colegiado que o PPGCINF realizasse antecipadamente a emissão de
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75

e orientou os professores para, também, incentivarem os alunos a participarem, aproveitando a

76

oportunidade do Edital de Mobilidade. E. Quadro de Ofertas 2019.2. Relator: João Maricato. O relator

77

apresentou a versão final do quadro e pediu aos docentes para evitarem solicitações de inserção de novas

78

turmas e disciplinas. Questionou se algum professor presente gostaria de acrescentar mais alguma turma e

79

caso necessário que fosse solicitado até o dia 18.06.2019. Esclareceu que a secretaria não irá abrir exceções

80

após o envio do quadro de ofertas ao decanato. F. Reunião de Coordenadores ANCIB. Relatora: Angelica

81

Marques. Professora justificou a ausência e por isso não houve relato sobre a reunião. G. RELATOS

82

COMISSÕES ATIVAS: G1. Comissão de Conteúdo do site. Relatora: Lillian Maria Araujo Alvares

83

Rezende. Professora justificou a ausência, mas a servidora da FCI, Juliana Muniz, que também é membro da

84

Comissão, participou da reunião e apresentou o site aos docentes. Explicou que a versão atual já é possível

85

de liberação. Professor João Maricato justificou que antes da liberação gostaria de realizar algumas

86

melhorias informando que alguns professores solicitaram mais prazo. A comissão de produção de conteúdo

87

do site teve seus trabalhos encerrados, havendo agradecimento à presidente da comissão, professora Lilian

88

Rezende. A partir da sugestão de alguns docentes, foi proposta a criação uma Comissão de Finalização do

89

Site, visando os últimos ajustes e atualização de alguns conteúdos. G2. Comissão de Internacionalização.

90

Relator: Dalton Lopes. O relator explicou que o relato centralizou-se na criação da Comissão de Seleção do

91

Capes Print, que era necessária para prosseguimento das ações da Comissão. G3. Comissão de bolsa (Pós-

92

doutorado PNPD). Relatora: Ivette Kafure. A relatora informou que já foi concluída a seleção para a bolsa

93

do Pós-Doutorado e que agora o processo será centralizado na implementação das bolsas. Professor João

94

Maricato aproveitou e informou que 4 candidatos foram aprovados, mas explicou que a bolsa de PNDP do

95

programa foi contingenciada pelo MEC e que encaminhou solicitação ao Decanato de Pós-Graduação (DPG)

96

para que este verifique e questione a CAPES sobre a possibilidade de descontingenciamento da cota/bolsa.

97

G4. Comissão de Seleção de Teses e Dissertações. Relatora: Eliane Braga. Professora justificou ausência

98

e por isso não houve relato da comissão. G5. Comissão de Organização de Reorganização de linhas de

99

pesquisa. Relator: Fernando Leite. O relator, de forma a introduzir o assunto, informou que ainda não há

100

uma versão final do documento e que quanto este estiver concluído enviará a versão aos membros para que

101

estes analisem e enviem sugestões. Aproveitou para apresentar uma minuta da proposta de alterações das

102

linhas de pesquisa e o impacto dessa mudança (disponível no SEI: 23106.069976/2019-32). Finalizou

103

informando sobre as propostas que a Comissão fará ao Colegiado em relação às disciplinas obrigatórias e

104

outras que terão reflexo no histórico dos alunos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada

105

às 17h03 e a ata lavrada, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente do

106

Colegiado.
João de Melo Maricato
Presidente
Fabiana DaMatta
Assistente
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