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ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (PPGCINF), realizada no dia 11 de
novembro de 2019, sob a presidência do professor João de Melo Maricato, Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Informação. A reunião teve início às 14h09, na sala de reunião 212 da
Faculdade de Ciência da Informação (FCI). Estiveram presentes os membros: Ana Lúcia de Abreu Gomes,
André Porto Ancona Lopez, Dalton Lopes Martins, Georgete Medleg Rodrigues, Ivette Kafure Muñoz, Jayme
Leiro Vilan Filho, Lillian Maria Araujo Alvares Rezende, Renato Tarciso Barbosa Sousa, Rogério Henrique de
Araújo Júnior e Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira (representante discente). Membros ausentes:
Emerson Dionísio Gomes, Fernanda Passini Moreno, Fernando César Lima Leite, Maria Margaret Lopes,
Murilo Bastos da Cunha. Membros com ausência justificada: Angelica Alves da cunha Marques, Cláudio
Gottschalg Duque (férias), Cynthia Roncaglio (licença pós-doutorado), Eliane Braga de Oliveira (férias),
Elmira Luzia M. S. Simeão (licença pós-doutorado), Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque (licença pósdoutorado). APROVAÇÃO DA PAUTA. ACRÉSCIMOS: INFORMES DA COORDENAÇÃO: A6. Situação das
Bolsas PNPD; A7. Espaço grupo de pesquisa; A8. Edital OEA-GCUB nº001/2019. Pauta aprovada. 1.
APROVAÇÃO DAS ATAS ANTERIORES: Ata da reunião 99 aprovada com 3 (três) abstenções (professores
Renato Sousa, Jayme Leiro e Ana Lúcia Gomes). Ata da reunião 100 aprovada com 2 (duas) abstenções
(professoras Ana Lúcia Gomes e Lillian Rezende). 2. PROCESSO SELETIVO 2019: o presidente informou
que todas as fases do processo seletivo foram concluídas e que devido ao quantitativo de vagas ofertadas
pelos professores, alguns candidatos aprovados podem ser remanejados. Tendo em vista que a professora
Ivette teve mais candidatos aprovados do que o número de vagas que ela ofertou, o presidente do colegiado
perguntou se ela teria interesse em orientar mais candidatos. A professora Ivette informou que caso a
candidata Nathany Brito Rodrigues consiga entregar a documentação pendente (comprovante de
proficiência em língua estrangeira), ela tem interesse em orientar, além dos candidatos aprovados nas
vagas ofertadas por ela (Nathany Rodrigues e Anderson Itaborahy), a candidata Victoria Correa Lopes
Wohlgemuth. No entanto, caso Nathany Rodrigues não entregue a documentação pendente até a divulgação
do resultado final, a professora afirmou que orientará os candidatos Vitoria Correa Lopes Wohlgemuth,
Fernanda Rodrigues Bertoldo e Anderson Itaborahy. O professor João Maricato informou que tem interesse
em orientar a candidata Erika Demachki Aguiar, remanescente da professora Ivette. A professora Ivette
informou, ainda, que o professor Claudio Duque tem interesse em orientar as três candidatas
remanescentes que foram aprovadas fora das quantidades de vagas. O presidente informou que com essas
orientações, o professor Cláudio Duque não teria capacidade de orientação para o período 2020/2. A
professora Lillian Rezende manifestou interesse em coorientar a candidata Fernanda Bertoldo e o professor
André Porto manifestou interesse em orientar o candidato Jhonei Braga aprovado para a professora Eliane
Braga, mas fora do número de vagas ofertadas pela professora. Colocado em votação: remanejamentos
aprovados sem abstenções. 3. QUADRO DE OFERTAS: o presidente reforçou a necessidade do
preenchimento do quadro de oferta de disciplinas para o 1º/2020 e o envio do plano de ensino para
transparência e publicação no site. Por não ter todos os dados completos, o quadro de ofertas não foi
apreciado pelo colegiado. 4. WICI 2020: Definição do grupo de trabalho (comissão organizadora): o
presidente informou que o grupo de pesquisa do professor Cláudio Duque não tem mais interesse em
organizar o WICI 2020 e perguntou se algum outro grupo de pesquisa teria interesse e que, considerando a
importância do evento era necessário que os grupos de pesquisa do PPGCINF se manifestassem para
organização do WICI. Caso nenhuma grupo se manifeste, seria necessário cancelar o evento. A professora
Lillian Rezende sugeriu que fosse feito um consórcio de grupos de pesquisa para uma organização conjunta.
O presidente informou também que seria encaminhado novo e-mail para que os grupos se manifestassem e
posterior aprovação do Colegiado. 5. CREDENCIAMENTO: Docente Permanente do Programa: Clovis
Carvalho Britto. Presidente da Comissão Ana Lucia Gomes. (SEI: 23106.132455/2019-29). A professora
Ana Lúcia fez a leitura do parecer, o qual foi favorável ao credenciamento do solicitante como docente
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Permanente do Programa nos níveis de Mestrado e Doutorado. Colocado em votação: Aprovado. 6.
COORDENAÇÃO. Vice Coordenação Gestão 2018/2020. O presidente do Colegiado e Coordenador do
Programa informou que a Professora Angelica Marques decidiu deixar a vice-coordenação por motivos
pessoais. O presidente informou ainda que seria necessária a substituição da professora Angelica, pois ele
estará em período de férias em fevereiro de 2020 e solicitou aos membros do colegiado quem poderia
substituí-lo nas suas férias. O professor Renato Tarciso sugeriu que ele e o professor Rogério Henrique o
substituíssem no mês de janeiro, o professor Renato no período inicial de 2 a 15 de janeiro e o professor
Rogério no período final de 16 de janeiro em diante. A professora Ana Lúcia se prontificou a auxiliar a
Coordenação no período de férias do professor João Maricato, de 3 a 14 de fevereiro. O professor Rogério
Henrique informou que auxiliará nos demais meses até o final desta gestão. Colocado em votação: aprovada
as substituições da vice-coordenação. A. INFORMES: A1. Aula de encerramento do semestre: o
presidente informou que conversou com o professor escolhido para aula de encerramento (Edson
Dalmonte) o qual tem disponibilidade à noite entre os dias 18 e 22 de novembro. O professor João Maricato
reforçou que é necessário escolher uma data o quanto antes e num dia em que a maioria dos professores
tenham disponibilidade para participar. O professor informou ainda que a maior parte dos professores
sugeriu o dia 21 de novembro. Os membros do colegiado manifestaram preocupação quanto à participação
dos alunos, no entanto a representante discente Kadidja Oliveira disse que o tema é significativo e ter a
presença do professor Edson Dalmonte seria de extrema importância para os alunos. Após análise o
Colegiado propôs o dia 21 de novembro (quinta-feira) às 19h00. O presidente vai confirmar o horário com o
palestrante e posteriormente informará aos membros do colegiado. A2. Material Bibliográfico: (SEI:
23106.122519/2019-83). O presidente informou que o processo de compra de material bibliográfico foi
finalizado e apresentou a lista dos livros a serem licitados pela BCE. A3. Auxílio Discente: Chamada
Simplificada: considerando que a aplicação de recursos financeiros para compras e o financiamento de
alunos para o Enancib não se concretizaram, foi aberta, em caráter de urgência, uma chamada simplificada
para participação de discentes no VIII Seminário hispano-brasileiro. O presidente justificou a decisão tendo
em vista a possibilidade de redução dos recursos do PPGCINF para o próximo ano caso não fossem
utilizados na sua integralidade. A chamada dos candidatos foi feita por e-mail pela coordenação de 31 de
outubro a 03 de novembro. E os alunos selecionados para receberem o auxílio foram Ívina Flores Melo
Kuroki, Daniela Francescutti Martins Hott, Erika Cruz da Silva Tinôco e Gislane Pereira Santana. E, por
último, o presidente informou que no ano de 2019 o Programa teve 17 alunos contemplados com o auxílio
mobilidade. A4. Edital de Tradução 16/2019: foi feita a negociação para tradução de 4 (quatro) artigos e
o presidente solicitou que quem tivesse interesse na tradução encaminhasse o artigo (aprovado ou
submetido) até o dia 18 de novembro. O presidente informou que caso sejam submetidos mais de 4
(quatro) artigos ao edital, estes serão encaminhados para análise e deliberação da CPG. A5. Edital DPG
Professor Visitante: o presidente informou que dois candidatos se inscreveram: Frederico Pereira e Kizi
Araújo. O primeiro candidato foi o escolhido pela comissão, a qual foi nomeada por ato do coordenador para
esta finalidade, e a segunda candidata foi desclassificada por falta de comprovantes da prova de títulos,
requisito classificatório e eliminatório. Nesse quesito, a professora Georgete Medleg voltou a insistir – como
havia feito na reunião extraordinária do colegiado que aprovou a ata de seleção de professor visitante - que
o coordenador do PPGCINF deveria verificar no DPG a possibilidade de a candidata Kizi Araujo ficar em
segundo lugar visto que, aparentemente, houve algum problema na homologação da candidatura dela pelo
próprio DPG em relação à comprovação da prova de títulos. A professora justificou sua argumentação
levando em conta a possibilidade de o candidato aprovado não assumir o cargo e o PPGCINF perder a vaga.
A6. Reunião extraordinária para discussão sobre área de concentração e linha de pesquisa: o
Colegiado definiu a data da reunião para dia 25 de novembro, às 14h00. A7. Bolsas PNPD: foi informado
pelo presidente que as bolsas PNPD continuam com bloqueio e que foram desbloqueadas apenas as bolsas
referentes à segunda cota e que a do Programa pertence à primeira cota. A8. Espaço Grupo de Pesquisa: o
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relator professor Renato Tarciso informou que a FCI possui um novo espaço localizado no Multiuso o qual
está a disposição para uso pelos grupos de pesquisa. E que fossem verificadas, pelos grupos de pesquisa, as
condições do local e o que for necessário para uma boa instalação e uso. A utilização do local deve ser
agendada com o servidor Walter Júnior, responsável pelo gerenciamento administrativo do espaço. A9.
Edital OEA-GCUB nº001/2019: o presidente relatou que o professor Cláudio Duque se manifestou, por email, que tem interesse em orientar a candidata a Doutorado Daniela Perez Oliveros e que como a
Coordenação informou que há mais de um candidato a orientador, ele solicitou que o colegiado, na reunião
de hoje, definisse uma Comissão para determinar por meio de critérios transparentes e bem definidos quem
será esse orientador. Após análise o colegiado decidiu aguardar a publicação do resultado definitivo, dia 6
de dezembro, para, então, formar a Comissão. Colocado em votação: aprovado. B. RELATOS DAS
COMISSÕES ATIVAS: B1. Comissão para Regulamentação do Pós-DOC do Programa: Relator: Renato
Barbosa. O relator informou que os trabalhos da comissão estão em andamento. B2. Comissão de
Internacionalização do CAPES/Print: Relator Dalton Lopes/ João Maricato. Relator João Maricato
informou que a comissão está em andamento na medida das limitações que existem, como envio de
recursos e autorizações da CAPES. Já o professor Dalton Lopes informou que alguns editais não tiveram
candidatos, apesar da disponibilização dos editais e do prazo de 3 (meses), como, por exemplo, o Edital para
Doutorado Sanduiche que tinha 3 (três) vagas e nenhuma delas foi preenchida. O relator Dalton salientou a
necessidade de análise e avaliação para o futuro, pois esta situação é lesiva para o Programa. Foi relatado
também que há duas visitas de trabalho agendadas para o México e a Holanda. B3. Comissão Permanente
para Monitoramento do Programa – Sucupira: Relator: Jayme Leiro. Foi relatado que a primeira fase de
dados gerais foi encerrada e que os docentes foram divididos em dois grupos, os que já atualizaram os
dados do Lattes e os que ainda faltam atualizar. E, assim, está sendo desenvolvida a segunda fase, mais
individual desse grupo que ainda possui pendências de atualizações. A partir disso, serão enviadas
mensagens individuais informando o que está faltando em cada caso. Foi informado que a comissão
pretende ter a parte principal encerrada em dezembro. B4. Comissão de Atualização do Regulamento do
Programa: Relator André Porto. Foi relatado que a comissão está em fase de finalização do regulamento e a
expectativa é enviar o material em dezembro. B5. Comissão de Tradução do Site: Relatores: Cláudio
Duque e Ivette Munoz. A professora Ivette Munoz informou que os trabalhos da comissão estão em
andamento perguntou sobre as bolsistas que auxiliariam na tradução. A representante discente Kadidja
Oliveira informou que as alunas estão esperando a convocação para o início dos trabalhos. Definiu-se assim
que a Secretaria do PPGCINF enviaria um e-mail para auxiliar no contato entre os membros da Comissão e
as alunas para o início conjunto dos trabalhos. B6. Implantação e Acompanhamento do DINTER:
Relatora: Angelica Marques. Devido à ausência da professora Angelica Marques, o presidente relatou, que o
DINTER será pautado na próxima reunião da CPP – Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação em 22 de
novembro e que seria necessário elaborar o edital para que o processo fosse enviado logo após a reunião da
CPP. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h23 e a ata lavrada, após lida e
aprovada, será assinada por mim, João de Melo Maricato, Presidente do Colegiado.

João de Melo Maricato
Presidente
Mayara Santana
Assistente
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