FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
ATA 03/2020
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Ao primeiro dia do mês de maio de 2020, às 18h, por vídeo conferência, devido à pandemia do
coronavírus, reuniram-se os membros da Comissão do Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Informação (PPGCIN), Prof. Ana Maria Mielniczuk de Moura, Coordenadora, Profa.
Sônia Elisa Caregnato, Coordenadora substituta, Prof. Rodrigo Silva Caxias de Sousa, Prof.
Rene Faustino Gabriel Junior, Representante Discente Marieta Marks Low e o Secretário José
Roberto Viegas 1) Leitura da Ata da reunião anterior. A ata foi lida e corrigida pelos presentes.
APROVADA. 2) Relatório Sucupira: a) Os Professores fizeram uma avaliação do relatório nos
aspectos qualitativo e quantitativo onde observaram que se deve resumir itens referentes à
biblioteca, uma integração maior entre o planejamento do PPGCIN e o PDI-UFRGS, maior
internacionalização do programa com integração e colaboração internacional com outros
países (Europa e América do Norte) e integração através de editais de fomento aos Programas
de Pós-graduação (ex:Print). APROVADO. b) Trabalhos mais relevantes: Os professores
analisaram e escolheram os 5 trabalhos mais relevantes para o relatório Sucupira exigidos pela
CAPES. APROVADO. 3) Enquete: A representante discente Marieta Marks Low apresentou as
respostas, até o momento, da enquete relativa a possibilidade de aulas em EAD 2020/01. A
maioria das respostas foram afirmativas ao ensino EAD. Assim, ficou de se estabelecer um
novo calendário de matrícula com disponibilidade de oferecimento de disciplinas EAD.
APROVADO. 4) Outros assuntos: a) Proposta de planejamento futuro: Apresentação de
sugestões de melhoria do Programa através da criação de uma Comissão de auto-avaliação.
A partir de um seminário de auto-avaliação verificar como será o Edital 2020/02 para ingresso
em 2021. Se o PPGCIN vai aumentar o número de Professores ou não! Após a pandemia
como o programa se planejará? b) Revista em Questão/Editoria da Revista: Os professores
acharam interessante a emissão de uma carta solicitando trabalho junto à Revista em Questão
com pagamento de bolsas aos alunos, sendo posteriormente verificada a fonte pagadora.
APROVADO. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 21h35min e lavrada a
presente ata.
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