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1

ATA DA 78ª (SETUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE

2

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

3

(PPGCINF), realizada no dia 26 de fevereiro de 2018, sob a presidência do professor Renato Tarciso

4

Barbosa de Sousa, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. A reunião

5

teve início às 14 horas, na sala de reuniões do PPGCINF/FCI. Estiveram presentes os professores

6

Angelica Alves da Cunha Marques, Cynthia Roncaglio, Cláudio Gottschalg Duque, Eliane Braga de

7

Oliveira, Fernando César Lima Leite, Georgete Medleg Rodrigues, Ivette Kafure Muñoz, Jayme Leiro

8

Vilan Filho, Lillian Maria Araujo Alvares Rezende, Maria Margaret Lopes, Murilo Bastos da Cunha,

9

Ricardo Barros Sampaio, Rogério Henrique de Araújo Júnior e Tarcisio Zandonade. Professores com

10

ausência justificada: Ana Lúcia de Abreu Gomes, André Porto Ancona Lopez, Elmira Luzia Melo

11

Soares Simeão, Emerson Dionísio Gomes de Oliveira, Fernanda Passini Moreno, Fernando William

12

Cruz, João de Melo Maricato, Miriam Paula Manini. Professores ausentes: Dulce Maria Baptista, Emir

13

José Suaiden, Luciana Sepúlveda Koptche e Rosemeire Barbosa Tavares. 1. Aprovação da Ata

14

anterior: não foi possível a aprovação da ata anterior por não haver documento redigido, devido a

15

problemas ocorridos com a ausência constante do servidor responsável para essa finalidade. 2.

16

Aprovação da pauta: Inversão de pauta. Item 2.8 foi abordado inicialmente. Pauta aprovada. 2.8 Sítio

17

PPGCINF. Relator: prof. João Maricato. Devido à ausência justificada do relator (férias), o prof.

18

Fernando Leite, membro da comissão, relatou que a empresa está na fase de estruturação de conteúdo. O

19

prof. Renato lembrou que haverá uma versão para smartphone e informou que a estagiária do Programa,

20

Andreza de Carvalho Martins, será remunerada por meio de bolsa do projeto de pesquisa dele e do prof.

21

Rogério e ficará responsável por alimentar o sítio. A prof.ª Ivette sugeriu uma reunião com as

22

professoras que possuem deficiência visual, as quais ela tem contato, para validar a usabilidade com

23

diferentes usuários. 2.1 Prestação de contas 2017. Relator: prof. Renato de Sousa. O prof. Renato

24

apresentou a planilha de receitas e despesas do PPGCINF e informou que o valor total de despesa foi de

25

R$ 102.795,55 (cento e dois mil e setecentos e nove e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) da

26

receita fixada no valor de R$ 107.493,80 (cento e sete mil e quatrocentos e noventa e três reais e oitenta

27

centavos). O valor de R$ 4.698,25 (quatro mil e seiscentos e noventa e oito e vinte e cinco centavos) foi

28

destinado à compra de ar condicionado. O processo tramitou internamente, mas não foi concluído por

29

impugnação de edital, conforme explicado pelo servidor Sandro Roberto Rodrigues Viana (departamento

30

de compras/financeiro da FCI). O prof. Renato esclareceu que houve a arrecadação do valor de R$

31

21.673,60 (vinte um mil e seiscentos e sessenta e três e sessenta centavos), que não pode ser utilizado

32

pelo corte orçamentário realizado pelo Ministério da Educação (MEC). Ele lembrou que a planilha de
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33

despesas encontra-se disponível na secretaria do Programa, falou sobre a estruturação da sala de defesa

34

(será equipada com cadeiras, utilizando recursos do projeto de pesquisa), sugeriu o nome do prof. Jaime

35

Robredo para a sala, agradeceu o empenho do servidor Higor Francis Silva na montagem e instalação de

36

equipamentos e alertou sobre o problema da acústica. 2.2 Orçamento 2018. Relator: prof. Renato de

37

Sousa. O prof. Renato expôs as despesas fixas existentes no Programa e abriu para discussão. Definiram

38

os seguintes gastos: R$ 10.000,00 (tradução), R$ 10.000,00 (bancas), R$ 8.000,00 (rateio FCI), R$

39

10.000,00 (auxílio financeiro a estudante), R$ 2.000,00 (coffee break), R$ 800,00 (pagamento ANCIB),

40

R$ 2.632,00 (incrição ENANCIB), R$ 26.000,00 (passagens ENANCIB), R$ 30.000,00 (WICI). Os itens

41

“Participação de professores em eventos” e “Revista RICI” serão definidos na próxima reunião do

42

Colegiado e, também, o valor de R$ 22.000,00 aguarda definição. O prof. Fernando Leite sugeriu inserir,

43

como despesa, cota para tradução de texto e justificou ser importante para a avaliação da CAPES. A

44

pro.fª Margaret acredita ser interessante aumentar o valor para auxílio a estudante. A prof.ª Georgete

45

orientou que os alunos procurem por editais como o da FAP/DF, DPG etc. O prof. Murilo lembrou que o

46

Programa completa 40 (quarenta) anos este ano e sugere a comemoração junto ao WICI. Deliberação: a

47

secretaria deve consultar o Decanato de Administração Financeira (DAF) para saber sobre a

48

possibilidade de participar em evento apenas com o envio de submissão e, junto ao Decanato de Pós-

49

Graduação (DPG), verificar a possibilidade de pagamento de pessoa física com o recurso PROAP.

50

Dentro deste item, o prof. Fernando Leite comentou sobre o projeto de digitalização das dissertações e

51

das teses que a Biblioteca Central da UnB está gerenciando e disse que começará a implementá-lo neste

52

Programa. 2.3 Comissão de Seleção do Processo Seletivo Edital nº 1º/2018. O prof. Renato falou sobre

53

a necessidade da criação da Comissão, objetivando a divulgação do edital, com antecedência, para que os

54

estrangeiros possam participar. A sugestão é o que o prof. João Maricato seja o presidente para que ele

55

possa dar continuidade ao aprimoramento da etapa da prova de idiomas. O prof. Fernando Leite sugeriu

56

inserir as cotas raciais no edital. Deliberação: secretaria criar Ato com os seguintes professores para

57

compor a Comissão: prof. João Maricato (presidente), prof.ª Georgete Medleg Rodrigues, prof. Fernando

58

Leite. A Comissão terá vinte dias para reavaliar o edital. Aprovado. 2.4 Regulamento do PPGCINF. O

59

prof. Renato comunicou que dará celeridade. 2.5 Resolução de Credenciamento, Recredenciamento e

60

o Descredenciamento de docentes no PPGCINF. O prof. Renato informou que o arquivo estava

61

pronto, porém o servidor responsável por secretariar a reunião deste Colegiado não soube dizer em qual

62

local encontra-se o arquivo. Por este motivo, terá que ser refeito. Deliberação: o prof. Fernando Leite se

63

empenhará para lembrar as alterações e apresentará na próxima reunião. 2.6 Produção Científica por

64

Universidade. Relator: prof. Jayme Leiro. O prof. Jayme apresentou os gráficos da produção de
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65

artigos de periódicos e trabalhos dos programas, demonstrou que o empenho realizado pelo PPGCINF

66

está gerando resultados positivos, pois o Programa está entre as 4 (quatro) ou 5 (cinco) instituições com

67

maior produção nos últimos 10 (dez) anos. O prof. Ricardo informou que está criando um sistema para

68

visualizar toda a produção científica. 2.7 Lista de Oferta (Fundamentos em CI). O prof. Renato

69

informou sobre a necessidade de um professor colaborar com o prof. Jayme Leiro na disciplina

70

Fundamentos em Ciência da Informação. O prof. Rogério aceitou dividir a disciplina com o prof. Jayme.

71

3 Informes. 3.1 Descentralização das bancas para os PPGs / 3.2 Atualização e descentralização dos

72

credenciamentos. O prof. Renato explicou que a Comissão de Pós-Graduação (CPG) passará a ter a

73

competência de aprovar bancas e credenciamentos, conforme informado pelo Decanato de Pós-

74

Graduação. 3.3 Desligamentos. A Secretaria de Administração Acadêmica (SAA) realiza o

75

desligamento dos alunos anualmente. 3.4 Matrícula WEB. O prof. Renato explicou que a matrícula

76

passa a ser realizada pela web. 3.5 (acréscimo) – Solicitação de DINTER. O prof. Renato leu o e-mail

77

de solicitação de DINTER do professor Eduardo Diniz Amaral (Universidade Estadual de Montes

78

Claros) e disse que entrará em contato com o referido professor para saber mais detalhes. 3.6

79

(acréscimo) – Prêmio Nacional de Arquivologia Maria Odila. A prof.ª Eliane informou que foi

80

lançada a segunda edição deste Prêmio. O prof. Renato pediu à secretaria do PPGCINF para encaminhar

81

a minuta do regulamento interno para indicação das melhores teses e dissertações do PPGCInf

82

concorrentes aos prêmios ANCIB e CAPES analisado pelas professoras Georgete e Cynthia. Nada mais

83

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h30 e a ata lavrada, após lida e aprovada, será

84

assinada por mim, Assistente Administrativa do Programa de Pós-Graduação em Ciência da

85

Informação e pelo Presidente do Colegiado.

86
87
88

Renato Tarciso Barbosa de Sousa

89

Presidente

90
91

Vívian Miatelo

92

Assistente
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