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ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA
DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (PPGCINF), realizada no dia 13 de julho de 2020, sob a
presidência do professor Renato Tarciso Barbosa Sousa, Diretor do Faculdade de Ciência da Informação
(FCI). A reunião teve início às 14h12min, e foi realizada virtualmente por meio do aplica vo Skype devido
à pandemia do novo coronavírus e da vigência do Ato da Reitoria nº 419/2020 que suspendeu por tempo
indeterminado as a vidades presenciais na Universidade. Par ciparam os membros: Angelica Alves da
Cunha Marques, Ana Lúcia de Abreu Gomes, Cláudio Go schalg Duque, Cynthia Roncaglio, Elmira Luzia
M. S. Simeão, Ive e Kafure Muñoz, Jayme Leiro Vilan Filho, Maria Margaret Lopes, Renato Tarciso
Barbosa Sousa e Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira (representante discente). Membros ausentes:
Emerson Dionísio Gomes, Fernando César Lima Leite, Kelley Cris ne Gonçalves Dias Gasque e Murilo
Bastos da Cunha. Membros com ausência jus ﬁcada: André Porto Ancona Lopez (licença para pósdoutorado), Dalton Lopes Mar ns (férias), Eliane Braga de Oliveira (férias), Fernanda Passini Moreno,
Georgete Medleg Rodrigues (férias), e Rogério Henrique de Araújo Júnior (férias). Membros ouvintes:
Clovis Carvalho Bri o (férias) e João de Melo Maricato (férias). APROVAÇÃO DA PAUTA. Pauta Aprovada.
INVERSÃO DE PAUTA: 3. COMISSÃO EDITAL 2020/2021. RELATORA: FERNANDA MORENO. Profª.
Fernanda Moreno jus ﬁcou a ausência e por isso a Coordenadora eleita, Cynthia Roncaglio, foi a relatora.
Profª. Cynthia Roncaglio informou que a Comissão optou por apresentar somente a minuta para o Edital
de seleção dos candidatos residentes permanentes no Brasil e, portanto, comentou com os membros a
minuta deste Edital e os ar gos que foram incluídos e alterados para adequação às recentes normas
compulsórias publicadas pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade (CPP), quais sejam:
resolução CPP nº 05/2020, que estabelece reserva de vagas para pessoas com deﬁciência nos processos
sele vos dos programas de Pós-Graduação da Universidade de Brasília; a Resolução CPP 06/2020, que
regulamenta a cobrança e isenção para taxas de inscrição em processo sele vo para ingresso em
Programas de Pós-Graduação stricto sensu; e, também, a Resolução CPP nº 01/2020, que dispõe sobre a
polí ca de ações aﬁrma vas para estudantes negros/as, indígenas e quilombolas nos cursos de PósGraduação da Universidade de Brasília. A relatora fez a leitura de itens do edital e solicitou a par cipação
do Professor Clovis Bri o, presente como ouvinte e membro da comissão, que levantou algumas
questões não inseridas a tempo na minuta; a primeira referente ao item 3.6 da minuta, marcado em azul,
se as vagas adicionais ali referidas são as des nadas a candidatos indígenas e quilombolas. Isto porque
em caso de não preenchimento das mesmas, elas deverão ser canceladas (ar go 9.º da Resolução). As
vagas remanescentes de candidatos negros é que podem ser reves das em ampla concorrência. A
segunda questão, levantada pelo professor, é que vale a pena explicitar no edital três itens que integram
a resolução da polí ca de ações aﬁrma vas: “Os/as candidatos/as autodeclarados/as negros/as serão
entrevistados/as, durante o processo sele vo, por uma comissão de heteroiden ﬁcação.” E, ainda incluir,
tanto no caso de indígenas quanto de quilombolas, que a conﬁrmação da autodeclaração se baseará na
apresentação de carta assinada por liderança ou organização indígena/quilombola, indicando o/a
candidato/a e seu vínculo ao grupo indígena/quilombola. Profª. Maria Margaret ques onou a baixa
quan dade de vagas a ser ofertadas comparado a anos anteriores. Profª. Cynthia explicou que a
quan dade é o somatório da capacidade de orientação disponível de cada orientador considerando o
limite de até 06 orientandos, valor deﬁnido por este Colegiado em decisões anteriores. Professor Jayme
complementou que o Programa também vem optando por garan r maior qualidade dos trabalhos e
capacidade de publicação em conjunto com o s egressos. Professor João Maricato, também presente
como ouvinte devido ao período de férias, apresentou preocupação quanto à Resolução CPP nº06/2020
referente à isenção, por entender que seria uma questão administra va não sendo necessária a
regulamentação em edital. A relatora ques onou os membros sobre a necessidade de incluir essa
informação e explicitar ou não no edital as condições e critérios para solicitação de isenção. O Diretor
colocou em votação: aprovado por unanimidade incluir a informação sobre a isenção, sendo as condições
e critérios para solicitação de isenção feitas a parte, sem necessidade de inclusão no Edital, com
abstenção das professoras Maria Margaret e Angelica Marques. O professor João Maricato aproveitou e
sugeriu que a publicação e seleção do Edital sejam realizadas para ingresso no segundo período le vo, ou
seja, ingresso em 2021/2. A relatora explicou que havia outros itens no Edital que necessitavam de
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atenção e para o mização das discussões o Colegiado decidiu-se que tanto o Edital quanto a própria
seleção anual sejam itens de pauta numa próxima reunião. 1. APROVAÇÃO ATAS ANTERIORES: Ata da
105ª Reunião aprovada com abstenções de Angelica Marques e Jayme Leiro. 2. CREDENCIAMENTOS –
DOCENTE PERMANENTE: 2.1 Marcio de Carvalho Victorino (23106.040235/2020-11). Presidente da
Comissão: Elmira Luzia Melo Soares Simeão. A relatora iniciou a leitura de seu parecer e o
enquadramento da documentação apresentada pelo interessado aos critérios da Resolução de
Credenciamento do PPGCINF. O parecer da Comissão foi favorável ao credenciamento para orientador
pleno nos níveis mestrado e Doutorado. Colocado em votação: credenciamento aprovado por
unanimidade e sem abstenções. 4. COMISSÕES INTERNAS E INDICAÇÕES PARA CONSELHOS. RELATORA:
CYNTHIA RONCAGLIO. 4.1 Suplente do coordenador no Conselho da FCI. Foi indicada a profa. Ana Lúcia
de Abreu Gomes. Colocado em votação: aprovado por unanimidade. 4.2 Representante e suplente
docente da Pós no Conselho da FCI. O professor Jayme Leiro, tular, e Claudio Duque, suplente, são
atualmente os representantes docentes da Pós-Graduação no Conselho da FCI. Não houve indicações ou
pedido de subs tuição. Colocado em votação: aprovado por unanimidade. 4.3 Representante discente e
suplente do PPGCINF no Conselho da FCI. As representantes discentes atuais são Kadidja Valéria
Reginaldo de Oliveira (Titular) e Veruska da Silva Costa (suplente). Professor João lembrou da necessidade
de alterar os representantes discentes devido ao período do mandato que deve ser de um ano, segundo
o regulamento interno do programa. Foi sugerido a convocação de eleições e a manutenção das
discentes até que o processo eleitoral seja concluído. 4.4 Titular e suplente na CPP. Professora Ana Lúcia
de Abreu Gomes foi indicada como tular e Cynthia Roncaglio como suplente. Colocado em votação:
aprovado por unanimidade. 4.5 Comissão da Pós (CPG): Recomposição. Foram indicados: Cynthia
Roncaglio como presidente, por ser a coordenadora eleita, e os membros tulares: Clovis Bri o, Eliane
Braga, João Maricato e o representante discente. Como suplentes os professores Jayme Leiro, Ana Lúcia e
o suplente do representante discente. Colocado em votação: aprovado por unanimidade. 4.6 Comissão
de Bolsas: Recomposição: Foram indicados professor Clovis Bri o como presidente e na suplência o
professor Renato Barbosa; Cynthia Roncaglio como tular e Ana Lucia como sua suplente; representante
discente e seu suplente como tular e suplente respec vamente. Colocado em votação: aprovado por
unanimidade. 5. INFORMES DA COORDENAÇÃO. 5.1 Formulário on-line de bancas: a Coordenadora
eleita, Cynthia Roncaglio, informou que o sistema foi publicado, oﬁcialmente, em 16 de junho no site do
Programa. Aproveitou e ques onou os membros se estes nham alguma dúvida quanto à
operacionalização da plataforma e que a Secretaria estava à disposição para esclarecimentos. 5.2
Calendário de reuniões (COLEGIADO e CPG) para o próximo semestre: A Coordenadora apresentou o
calendário para que os membros tenham ciência das datas das reuniões deste Colegiado e da Comissão
de Pós-Graduação. 6. RELATOS COMISSÕES ATIVAS: 6.1 Comissão Permanente para Monitoramento do
Programa Sucupira. Relator: Jayme Leiro. Professor iniciou explicando que a coleta de dados do ano base
de 2019 ainda está em fase de complementação e que a previsão de conclusão é até 30 de julho. Em
relação aos trabalhos de coleta de dados de 2020, informou que a Comissão terá que trabalhar
simultaneamente com a coleta dos dados de 2020 e a análise dos dados do quadriênio atual
(2016/2020), o que permi rá uma revisão do planejamento estratégico do Programa para deﬁnição de
posicionamento e ações de aperfeiçoamento, além da adequação ao enquadramento dos critérios e
regras de avaliação da Capes para o próximo quadriênio. Reforçou que a Coleta de 2020, de acordo como
o calendário divulgado, encerra-se em 31 de dezembro do ano corrente. Em relação às mudanças de
avaliação previstas pela Capes alertou que estas serão oﬁcialmente divulgadas no início do próximo ano.
Aproveitou e reforçou o pedido para que os professores mantenham seus currículos La es atualizados e
vinculem as publicações aos projetos cadastrados, além da análise quan ta va e qualita va desses
projetos. Alertou para a diﬁculdade da Comissão em contatar os co-autores (egressos) e a importância
dos professores colaborarem na manutenção e atualização desses contatos . 6.2 Comissão para tradução
do site Inglês e Espanhol. Relatores: Claudio Duque e Ive e Kafure. Professor Cláudio Duque informou
que concluirá o trabalho de tradução para o idioma Inglês ainda neste mês de julho, mas que ﬁcará
pendente a revisão. Professora Ive e Kafure informou que iniciou a tradução para o idioma Espanhol e
que os trabalhos serão concluídos dentro do prazo estabelecido, ou seja, até 31 de agosto. A reunião foi
encerrada às 15h59 e a ata lavrada, após lida e aprovada, será assinada por mim, Diretor da Faculdade,
e pelos demais membros que par ciparam da reunião.
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Renato Tarciso Barbosa Sousa
Diretor da FCI

Fabiana DaMa a
Assistente

Documento assinado eletronicamente por Renato Tarciso Barbosa de Sousa, Diretor(a) da
Faculdade de Ciência da Informação, em 22/09/2020, às 19:07, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Cynthia Roncaglio, Coordenador(a) da Pós-Graduação da
Faculdade de Ciência da Informação, em 22/09/2020, às 19:35, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Jayme Leiro Vilan Filho, Professor(a) de Magistério
Superior da Faculdade de Ciência da Informação, em 22/09/2020, às 20:02, conforme horário oﬁcial
de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Ana Lucia de Abreu Gomes, Professor(a) de Magistério
Superior da Faculdade de Ciência da Informação, em 23/09/2020, às 09:37, conforme horário oﬁcial
de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Maria Margaret Lopes, Pesquisador(a) Colaborador(a)
Pleno(a) da Faculdade de Ciência da Informação, em 23/09/2020, às 11:04, conforme horário oﬁcial
de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Claudio Go schalg Duque, Pesquisador(a)
Colaborador(a) Pleno(a) da Faculdade de Ciência da Informação, em 24/09/2020, às 11:17,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Angelica Alves da Cunha Marques, Professor(a) de
Magistério Superior da Faculdade de Ciência da Informação, em 26/09/2020, às 12:17, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Ive e Kafure Munoz, Membro do Colegiado da PósGraduação da Faculdade de Ciência da Informação, em 27/09/2020, às 18:25, conforme horário
oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira, Usuário Externo,
em 30/09/2020, às 17:45, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da
Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Elmira Luzia Melo Soares Simeao, Professor(a) de
Magistério Superior da Faculdade de Ciência da Informação, em 20/11/2020, às 16:29, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 5739227 e
o código CRC C8BE8146.

Referência: Processo nº 23106.032460/2020-76
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