11/05/2021

SEI/UnB - 6304787 - Ata de Reunião

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (PPGCINF), realizada no dia 14 de dezembro
de 2020, sob a presidência da coordenadora Cynthia Roncaglio. A reunião teve início às 16h42min, e foi
realizada virtualmente por meio da plataforma Teams devido à pandemia do Covid19 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: Ana Lúcia de Abreu Gomes, Angelica Alves da Cunha Marques,
Elmira Luzia M. S. Simeão, Jayme Leiro Vilan Filho, Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira (representante
discente), Kelley Cris ne Gonçalves Dias Gasque, Murilo Bastos da Cunha e Renato Tarciso Barbosa Sousa.
Membros ausentes: Cláudio Go schalg Duque, Dalton Lopes Mar ns, Fernanda Passini Moreno,
Fernando César Lima Leite, João de Melo Maricato, Marcio de Carvalho Victorino, Maria Margaret Lopes
e Rogério Henrique de Araújo Júnior. Membros com ausência jus ﬁcada: André Porto Ancona Lopez
(licença para pós-doutorado), Clovis Carvalho Bri o (férias) e Georgete Medleg Rodrigues (férias).
Membros ouvintes (não contabilizados para quórum e votações): Eliane Braga de Oliveira (férias) e Ive e
Kafure Muñoz (férias). APROVAÇÃO DA PAUTA. Pauta Aprovada. 1. RECREDENCIAMENTO – DOCENTE
PERMANENTE: ELMIRA LUZIA MELO SOARES SIMEÃO (23106.117258/2020-13). RELATORA : ELIANE
BRAGA (PRESIDENTE DA COMISSÃO). A Presidente do Colegiado explicou as ausências dos dois outros
membros da Comissão, Clovis Bri o e João Maricato, então solicitou à professora Eliane Braga,
presidente da Comissão e par cipante da reunião como ouvinte, para relatar o processo. A relatora
iniciou a leitura do parecer e o enquadramento da documentação apresentada pela interessada aos
critérios da Resolução de Credenciamento do PPGCINF. O parecer da Comissão foi favorável ao
credenciamento para orientador pleno nos níveis de Mestrado e Doutorado. A relatora pontuou questões
observadas pela Comissão sobre a análise documental da solicitante, a qual tem publicações em revistas
que não são caracterizadas como ar go, como a publicação em revista de um texto em homenagem a um
professor mas fora da seção especíﬁca de ar gos. Em relação ao prazo, explicou que a Comissão
considerou todo o período entre novembro de 2015 a novembro de 2020 e, por isso, solicitou que a
Secretaria estabeleça uma ro na de informar às Comissões o período do credenciamento atual dos
solicitantes, de forma a fornecer dados que auxiliem os membros. Professor Jayme Leiro ques onou que
no parecer da Comissão esta descrito que a solicitante é líder de projeto com outros pesquisadores,
porém, nos grupos há líder e vice-líder, e que esses grupos devem estar referendados pelo Decanato de
Pesquisa. Professora Cynthia Roncaglio fez a veriﬁcação e conﬁrmou a informação de que a solicitante faz
parte de 5 grupos de pesquisa sendo líder em 1 deles. Professor Jayme Leiro con nuou seus comentários,
agora a respeito da proposta de projeto da solicitante, ques onando que a professora não propôs
nenhuma oferta de disciplinas obrigatórias durante os próximos 5 anos de credenciamento. Quanto às
seções de publicação nas revistas, professor Jayme Leiro deixou claro que para avaliação e atendimento à
resolução de credenciamento apenas são válidos os ar gos com caracterís cas cien ﬁcas, sendo que
opiniões, entrevistas, ensaios e demais gêneros não devem ser considerados. A Presidente do Colegiado
reforçou a questão de considerar, para ﬁns de credenciamento ou recredenciamento, apenas ar gos
cien ﬁcos publicados; quanto às disciplinas obrigatórias, informou que não há regra deﬁnida quanto a
obrigatoriedade de ofertar tais disciplinas ao longo do período de credenciamento, mas que seria
registrado o ques onamento do professor Jayme Leiro. A presidente sugeriu regime de votação.
Colocado em votação: credenciamento aprovado com abstenção de Murilo Bastos. 2. DISCIPLINAS DO
PROGRAMA: ALTERAÇÕES DE TÍTULOS E/OU EMENTAS DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA. RELATORA:
CYNTHIA RONCAGLIO. A relatora lembrou que as alterações de tulos e ementas foi ponto de análise na
úl ma reunião ordinária desse Colegiado, sendo que as ementas das disciplinas de Estágio Docência I e II
foram aprovadas na ocasião. Para as demais disciplinas, nas quais foram sugeridas alterações, propôs que
fossem analisados os tulos e em seguidas as ementas de forma individual. O Colegiado concordou com a
sugestão. A relatora iniciou com a análise das disciplinas obrigatórias. Para o tulo da disciplina de
Metodologia da Pesquisa, foram sugeridos: Metodologia da Pesquisa Cien ﬁca (opção 1) ou Metodologia
da Pesquisa Cien ﬁca na Ciência da Informação (opção 2). Após discussões, foi sugerido regime de
votação. Colocado o item em votação, o tulo da opção 1 obteve 5 votos enquanto o tulo da opção 2
obteve 1 voto, abs veram-se os Prof. Murilo Bastos, Elmira Luzia e Ana Lúcia. Portanto, o tulo da
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disciplina Metodologia da Pesquisa foi alterado para Metodologia da Pesquisa Cien ﬁca. Em relação à
ementa, foi lida a sugestão de alteração do texto com pequenas alterações de forma. Colocado em
votação: aprovado com abstenção do Prof. Murilo Bastos. A relatora con nuou com a análise das
disciplinas da cadeia sele va, que são obrigatórias à linha de pesquisa dos discentes. Informou que para a
disciplina de Fundamentos em Comunicação e Mediação da Informação foi sugerido apenas a alteração
da ementa sem alteração do tulo. Foi feita a leitura do texto proposto com alterações pontuais de
termos. Colocado em votação: aprovado com abstenção do Prof. Murilo Bastos. Dando con nuidade, em
relação às disciplinas opta vas, não houve sugestão na alteração dos tulos e sim nas ementas das
seguintes disciplinas: Pesquisa em Ciência da Informação, Estudos Avançados em Ciência da Informação,
Fontes de Informação, Memória e Informação, Pesquisa Orientada em Ciência da Informação e
Proﬁssional da Informação. As ementas foram analisadas e houve sugestões do Colegiado de alterações
de forma e conteúdo. Após as correções, as ementas dessas disciplinas foram colocadas em votação e
aprovadas com abstenções dos Prof. Ana Lúcia e Murilo Bastos. Os textos serão divulgados no site do
Programa. 3. INSTRUÇÃO NORMATIVA ESTÁGIO DOCÊNCIA. RELATORA: CYNTHIA RONCAGLIO. A
relatora informou que a instrução foi editada e aprovada pela Comissão da Pós (CPG) e o Colegiado
deveria analisar a minuta e suas orientações para, então, publicar a instrução. Explicou que, atualmente,
o Programa não segue a resolução CEPE que regulamenta a disciplina Estágio de Docência I e II no âmbito
dos programas de pós-graduação da Universidade de Brasília. Também informou que o Regulamento do
Programa de Demanda Social da Capes exige que os bolsistas de doutorado cursem Estágio de Docência I
e II e os alunos de mestrado a disciplina Estágio de Docência I, porém, para os demais discentes é
faculta vo cursar Estágio de Docência I e II. Professores analisaram o texto e sugeriram alterações nos
parágrafos 1º e 2º do ar go 2º. A relatora explicou que a instrução permite que o discente possa cursar a
disciplina com outro professor do Programa, mas a oferta ﬁca condicionada ao consen mento do
orientador. Também informou que o discente deve preencher um plano de trabalho para conﬁrmar a
matrícula na disciplina. O discente bolsista deve apresentar um relatório para análise e acompanhamento
da Comissão de Bolsas ao ﬁnal do período le vo da disciplina. O Professor Murilo Bastos sugeriu
alteração no resumo da instrução. Após a correção, a relatora sugeriu regime de votação. Colocado em
votação: aprovado com abstenção da Profa. Ana Lúcia. O Colegiado não deﬁniu se a instrução e as
alterações de créditos seriam válidas a par r do ingresso de novos discentes ou da publicação da
instrução. A reunião foi encerrada às 18h16min e a ata lavrada, após lida e aprovada, será assinada por
mim, Presidente do Colegiado, e pelos demais membros que par ciparam da reunião.
Documento assinado eletronicamente por Cynthia Roncaglio, Coordenador(a) da Pós-Graduação da
Faculdade de Ciência da Informação, em 10/02/2021, às 14:40, 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, Vice-Coordenador(a) da PósGraduação da Faculdade de Ciência da Informação, em 10/02/2021, às 14:50, 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 10/02/2021, às 16:05, conforme horário oﬁcial
de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Rogerio Henrique de Araujo Junior, Professor(a) de
Magistério Superior da Faculdade de Ciência da Informação, em 10/02/2021, às 17:17, 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 11/02/2021, às 18:34, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Renato Tarciso Barbosa de Sousa, Membro do Colegiado
da Pós-Graduação da Faculdade de Ciência da Informação, em 12/02/2021, às 13:55, conforme
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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 14/04/2021, às 16:10, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Kelley Cris ne Gonçalves Dias Gasque, Professor(a) de
Magistério Superior da Faculdade de Ciência da Informação, em 04/05/2021, às 16:03, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Murilo Bastos da Cunha, Usuário Externo, em
04/05/2021, às 17:10, 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 04/05/2021, às 17:38, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 6304787 e
o código CRC 5F71628B.
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