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1

ATA DA 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

2

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (PPGCINF), realizada no

3

dia 10 de Dezembro de 2018, sob a presidência do professor João de Melo Maricato, Coordenador do

4

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. A reunião teve início às 14h33, na sala de reunião

5

da Secretaria da Pós. Estiveram presentes os professores: Angelica Alves da Cunha Marques, Cynthia

6

Roncaglio, Dalton Lopes Martins, Emerson Dionísio Gomes de Oliveira, Fernanda Passini Moreno, Fernando

7

William Cruz, Georgete Medleg Rodrigues, Ivette Kafure Muñoz, João de Melo Maricato (Presidente), Murilo

8

Bastos Cunha, Rogério Henrique de Araújo Júnior e Kadidja Valéria R. de Oliveira (representante discente).

9

Professores ausentes: Cláudio Gottschalg Duque, Dulce Maria Baptista, Maria Margaret Lopes e Renato

10

Tarciso Barbosa Sousa. Professores com ausência justificada: Fernando Cesar Lima Leite, Ana Lúcia de

11

Abreu Gomes, André Porto Ancona Lopez, Eliane Braga de Oliveira, Elmira Luzia M. S. Simeão, Jayme Leiro

12

Vilan Filho, Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, Lillian Maria Araujo Alvares Rezende e Miriam Paula

13

Manini. O Presidente do Colegiado iniciou a reunião apresentando e dando boas vindas ao prof. Dalton

14

Lopes, recém-credenciado ao Programa, Kadidja Valéria R de Oliveira, eleita representante discente e

15

Edilma Macedo, convidada. 1. APROVAÇÃO DA PAUTA: Acréscimos: Informes sobre a Câmara de Pesquisa

16

e Pós-Graduação (CPP) com Cynthia Roncaglio, apresentação sobre o Sucupira com Edilma Macedo,

17

definição do Professor convidado para aula inaugural com João Maricato. Pauta Aprovada. 1.2.

18

APROVAÇÃO ATA ANTERIOR: ATAS DO COLEGIADO 88: Colocado em votação. Ata aprovada sem

19

abstenções. 1.3. INVERSÃO DE PAUTA: APRESENTAÇÃO SOBRE O SUCUPIRA. O presidente João

20

repassou a palavra para a convidada, Edilma Macedo. Ela iniciou a apresentação informando sobre a

21

parceria com a Servidora Vívian Miatelo e o professor Jayme Leiro para o preenchimento dos dados na

22

Plataforma Sucupira e a metodologia do trabalho adotada. Informou que este quadriênio é importante para

23

consolidar a nota 5,0 obtida na última avaliação, de forma que os quesitos antes avaliados como bons

24

devem permanecer com essa notação ou serem avaliados como muito bons. Dentre os quesitos de avaliação

25

referentes ao corpo docente, destacou-se a necessidade de que cada professor credenciado ao programa

26

deva oferecer disciplinas, obrigatórias ou optativas, pelo menos uma vez durante cada ano de

27

credenciamento e que o percentual de horas utilizadas com participação na graduação não ultrapasse 30%

28

do total. Ela também destacou os pontos positivos da última avaliação como a qualidade das teses e

29

dissertações, a visibilidade e transparência do programa, a produção técnica e distribuição da produção

30

docente. Também reforçou a necessidade de o programa manter a mesma quantidade de produção para

31

tentar superar, pelo menos em 20%, a última avaliação. Finalizou agradecendo a oportunidade de estar na

32

reunião e reforçou o pedido para que os presentes atualizem seus Currículos Lattes até a data solicitada pela

33

Secretaria. 1.4. CREDENCIAMENTOS: a) Solicitação de recredenciamento para Professor do Programa de

34

Fernanda Moreno. Parecerista: Ivette Kafure (Ref.: Processo SEI: 23106.133756/2018-99). Professor João

35

contextualizou informando sobre o pedido de credenciamento da professora Fernanda Passini e também

36

reforçou que não há uma regra de transição e por isso orientou a professora Ivette Kafure a analisar o

37

pedido de acordo com a regra 1/2015 e 1/2018, já que a solicitante não teve tempo hábil para adequar-se
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38

as novas regras da Resolução 1/2018. A professora Ivette Kafure iniciou a leitura de seu parecer

39

apresentando a pontuação obtida pela solicitante, de acordo com os critérios exigidos tanto na regra atual

40

quanto na anterior. De acordo com os critérios estabelecidos e a notação obtida, o parecer para o

41

credenciamento foi desfavorável por não atingir a pontuação mínima exigida em relação à produção e

42

orientação de alunos de iniciação científica. O colegiado apontou que na norma antiga a professora

43

Fernanda não atingia o critério “duas orientações de iniciação científica concluídas nos últimos quatro

44

anos” e que na norma atual a professora não atingiu a pontuação exigida no que tange a pontuação

45

relacionada à produção científica. Professor João questionou os demais membros sobre o critério “duas

46

orientações de iniciação científica concluídas nos últimos quatro anos”, se deveria ser concluídas ou em

47

andamento para então reconsiderar a nota obtida. Os membros do colegiados argumentaram que na

48

“norma antiga” a exigência era de duas orientações concluídas e que na norma atual caberia interpretação.

49

Portanto, o colegiado entendeu que na norma atual a orientação em andamento poderia ser aceita. Para se

50

chegar a esse entendimento, os professores deram exemplo do recente credenciamento do professor Dalton

51

que foi aprovado mesmo tendo apenas uma orientação concluída e outras em andamento. O professor João

52

argumentou a favor do pedido da professora Fernanda, pois entendeu que ela atingiu a pontuação quanto à

53

produção científica na norma antiga e que a exigência de duas orientações de iniciação científica concluídas

54

foi relativizada na norma atual. O professor Rogério sugeriu também uma regra de transição de forma a

55

permitir que os demais professores que tenham credenciamento a vencer possam ter a oportunidade de se

56

recredenciarem de maneira menos controversa. A íntegra do Parecer pode ser lido no anexo 3309733 do

57

Processo SEI indicado. Colocado em votação: decisão do parecer aprovado. b) Solicitação de

58

credenciamento para Colaborador da Universidade de Murilo Bastos. Parecerista: Fernando Leite (Ref.:

59

Processo SEI: 23106.125892/2018-13). Professor João explicou que este credenciamento é indicado para

60

pessoas sem vinculo com a UnB ou professores aposentados e tem validade de 2 anos, e que após a

61

aprovação deste é necessário o credenciamento junto ao Programa da Pós. Devido à ausência justificada do

62

Parecerista, a professora Cynthia Roncaglio leu o parecer o qual esta anexo ao processo SEI indicado –

63

3309167 – e seu conteúdo pode ser lido na íntegra no processo citado. O parecer foi favorável ao

64

credenciamento como Pesquisador colaborador. Colocado em votação: decisão do parecer aprovado sem

65

abstenções. 1.5. CONVITE AULA INAUGURAL: o Presidente da Comissão, a partir de indicação feita pela

66

Comissão de Pós-graduação, sugeriu ao Colegiado que o professor Murilo Bastos Cunha seja o professor

67

convidado da aula inaugural de 2019.1 devido ao histórico deste na Universidade e no Programa da Pós-

68

graduação. O Colegiado aprovou a indicação e parabenizou à CPG pela iniciativa da homenagem ao docente.

69

1.6. TRANCAMENTO DE MATRICULA: Aluno Pedro Davi Silva Carvalho – Mestrado (mat.:18/0051300).

70

Orientador: Cynthia Roncaglio. Professor João informou que devido ao cancelamento da última CPG do ano,

71

resolveu inserir a solicitação de trancamento na pauta do Colegiado. O aluno não apresentou justificativa

72

fundamentada e que atendesse aos critérios da Resolução 080/2017, art. 29, portanto o Colegiado indeferiu

73

o pedido. 1.7. QUADRO DE OFERTAS 2019/1: Novas inclusões e ratificação. Professor João sugeriu que as

74

disciplinas de Pesquisa Orientada (382604) sejam ofertadas às segundas-feiras para que não haja choques
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75

de horário com outras disciplinas. Os professores presentes e ofertantes dessa disciplina concordaram, os

76

ausentes serão consultados pela Secretaria. Quanto à solicitação de um segundo professor para auxiliar a

77

professora Georgete Medleg na disciplina Fundamentos em Ciência da Informação, conforme decidido pelo

78

Colegiado na reunião 88ª Reunião, a Secretaria verificara o período de credenciamento de todos os

79

professores e analisará quais ofertaram disciplinas obrigatórias durante o período dos 5 anos de

80

credenciamento e quais ainda não ofertaram. A Coordenação deverá, então, convidar estes professores

81

identificados como não ofertantes para ministrarem a disciplina junto à professora. Quanto aos dias de aula,

82

foi sugerido que as disciplinas sejam ofertadas em horários e dias diferentes de forma que não haja conflito

83

de horários e que os alunos tenham opções. Colocado em votação: aprovado com as resalvas indicadas. A

84

Secretaria será responsável em realizar as correções aqui indicadas. 1.8. COMISSÕES DA PÓS: Das atuais

85

Comissões do Programa, com vencimento de sua vigência, a Comissão 024/2018 - Revisão do Regulamento

86

do Programa - terá sua composição alterada sendo o Professor Renato Tarciso Barbosa Sousa indicado

87

como Presidente e os demais membros serão André Porto Ancona Lopez e Fernanda Passini. Sobre a

88

Comissão 028/2018 - Plano de Internacionalização do PGCINF – foi sugerida a alteração da presidência com

89

a sugestão de inclusão do professor Dalton Lopes e a alteração dos demais membros. A Comissão 027/2018

90

- Seleção de Teses e Dissertações – também teve sua composição alterada. Novos Atos deverão ser editados

91

pela Secretaria da Pós-Graduação e encaminhados para seus respectivos membros. Sobre as demais

92

comissões, atualmente em andamento no Programa, algumas deveriam ter concluído seus trabalhos até a

93

data desta última reunião. Como alguns presidentes manifestaram impossibilidade de conclusão, essas

94

Comissões terão seus prazos prorrogados por mais noventa dias, a contar da assinatura dos respectivos

95

Atos. 2. INFORMES. A) Informações CPP: Relator Cynthia Roncaglio. Professora iniciou informando

96

sobre os prazos para desligamento do curso, 19.12.2018, e para prorrogação de banca, com data

97

estabelecida a partir do dia 22.03.2019. Também informou que serão disponibilizadas 120 bolsas de Pós-

98

Doutorado da FAP/DF, sendo: Programas de Doutorado uma candidatura na modalidade 12 meses e uma na

99

modalidade 6 meses e Programas de Mestrado duas candidaturas na modalidade 6 meses. Deverá ser criada

100

uma Comissão na Pós-Graduação para análise destas solicitações, de acordo com os critérios estabelecidos

101

no Edital a ser publicado. Informou sobre a indicação para o a Presidência da CAPES, Prof. Anderson Ribeiro

102

Correia, atual reitor do ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica). B) Defesas nos meses de Dezembro e

103

Janeiro e Orçamento da Pós. Relator: João Maricato. Professor informou que em Dezembro, Janeiro e

104

Fevereiro o financeiro disponível para emissão de passagens e diárias para as Bancas de Defesa é incerto e

105

alertou os professores sobre os cuidados necessários com composição dos membros das bancas para estes

106

períodos, de forma que se priorize a utilização de bancas com vídeo-conferência, para membros externos,

107

utilizado, assim, a estrutura da sala 213. C) Recesso fim de Ano e Férias. Relator: João Maricato.

108

Professor informou que a Secretaria estará de recesso entre os dias 24.12.2018 a 04.01.2019 com

109

compensação de horário pelas servidoras. Também informou que ele, como coordenador, estará de férias

110

em Janeiro. Professora Cynthia Roncaglio, vice-coordenadora, também estará ausente. Inicialmente as

111

professoras Angélica Alves e Ana Lúcia estariam disponíveis para assumir a Coordenação durante esse
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112

período, porém, devido a presença dos Diretores da Faculdade, Renato Tarcísio e Rogério Henrique, estes

113

responderão pela Pós-Graduação durante a ausência do Coordenador e da Vice-Coordenadora. D)

114

Acessibilidade no programa de pós-graduação PPGCINF: candidatos surdos e mobilidade reduzida

115

na pós-graduação. Relator: Ivette Kafure. Professora informou ter um aluno com deficiência auditiva na

116

Graduação interessado em ingressar no Curso de Mestrado da Pós. Por isso, há a necessidade de que o

117

programa esteja preparado para atender a essa futura demanda. Professor Emerson Dionísio informou que

118

a Comissão de Seleção deve atentar-se e já prever a avaliação destes interessados em Edital. Também

119

reforçou que, em caso de aprovação, as disciplinas deverão ser compactadas devido a agenda dos

120

intérpretes. Professor João repassará essa informação a Comissão de Edital. E) Regra(s) exigidas no

121

(re)credenciamento: apoio para quem está se candidatando e recredenciando na pós-graduação

122

PPGCINF. Relator: Ivette Kafure. Professora Ivette observou sobre a necessidade de que o programa apoie

123

os professores que tenham interesse em se credenciar na Pós, devido à regra de coorientação exigida nos

124

requisitos de credenciamento. Por isso sugeriu uma flexibilização nesse item da Resolução 1/2018.

125

Professor Emerson Dionísio observou que nem sempre há a necessidade de um coorientador mas que não

126

vê indícios de falta de apoio. Professores também observaram que não há regra que obrigue o professor

127

para aceitar um coorientador e que há a necessidade de que o coorientador tenham conhecimento e

128

alinhamento com o tema da pesquisa. Professores informaram que o assunto deverá ser discutido quando

129

houver análise ou alteração da Resolução de Credenciamento 1/2018, atualmente vigente. F). REVISTA

130

RICI: informações gerais. Relator: Murilo Bastos. Professor Murilo é o atual Editor Chefe da Revista, que

131

hoje tem publicação quadrimestral e está em seu 12º volume publicado. Ele apresentou um relatório

132

resumido sobre a atual equipe editorial e composição do Conselho Editorial, a periodicidade e o estoque das

133

publicações, a taxa de rejeição que está em torno de 20%, a alteração no sistema utilizado para editoração

134

além das metas estabelecidas para os próximos três anos. Professor Murilo informou que tradicionalmente

135

o Coordenador do PPGCINF faz parte do Conselho Editorial e assi, convidou o Professor João Maricato que

136

aceitou o convite. Relatório de Trabalhos das Comissões: 1. Comissão de Planejamento Acadêmico e

137

Administrativo: Relator: Cynthia Roncaglio: Professora informou sobre a elaboração de um

138

Planejamento Estratégico e Administrativo 2018/2020 que está em edição pela Comissão e que será um

139

plano de ação para a atual Gestão e também servirá de referencial para as próximas gestões. A minuta do

140

documento será apresentada ao Colegiado antes de sua implementação. 2. Comissão Projeto

141

DINTER/UFAM (Universidade Federal do Amazonas): Relator: Angelica Alves da Cunha Marques:

142

Professora iniciou informando sobre as resoluções e decisões deste Colegiado sobre as solicitações

143

demandadas pela UFAM em relação às vagas para os Técnicos Administrativos e ao Exame de proficiência

144

em língua estrangeira, as quais foram devidamente repassadas e acatadas pela Direção da UFAM. Com isso o

145

Projeto está em fase de edição, e a Comissão está no aguardo dos dados e informações daquela para incluir

146

essas informações na Plataforma Sucupira. 3. Comissão da Plataforma SUCUPIRA: Relator: Jayme Leiro

147

Vilan Filho. Professor justificou ausência, porém o informe foi dado com a apresentação da Edilma Macedo,

148

pois ela também é membro da Comissão. 4. Comissão de Internacionalização: Relator: Cláudio
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149

Gottschalg Duque: Professor não justificou ausência e não enviou nenhum relato por e-mail. Portanto, não

150

houve relato da Comissão. 5. Comissão para revisão do regulamento do programa de pós-graduação

151

em ciência da informação: Relator: Kelley Gasque: Professora justificou ausência. Não houve relato da

152

Comissão. 6. Reorganização da Área de Concentração e das Linhas de Pesquisa do Programa. Relator:

153

Georgete Medleg Rodrigues: Professora teve que ausentar-se da reunião e por isso não houve relato da

154

Comissão. 7. Comissão de Bolsa: Relator: Ivette Kafure Muñoz: Professora iniciou informando sobre os

155

trabalhos iniciais, como a manifestação de interesse dos alunos em receber bolsas da CAPES ou CNPQ, e que

156

as próximas etapas do processo será a elaboração da lista de interessados e a seleção e entrega de

157

documentação dos selecionados. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17h57 e a ata

158

lavrada, após lida e aprovada, será assinada por mim, Assistente Administrativa do Programa de

159

Pós-Graduação em Ciência da Informação e pelo Presidente do Colegiado.

160
161

Em, 20.12.2018

162
163

João de Melo Maricato

164

Presidente

165
166

Fabiana DaMatta

167

Assistente

5

