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Aos cinco dias do mês de abril de 2019, às 14h, na sala de reuniões nº 506 do prédio da
Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (FABICO) da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), reuniram-se os membros da Comissão Coordenadora do Programa de PósGraduação em Ciência da Informação (PPGCIN), Prof. Ana Maria Mielniczuk de Moura, Prof.
Jackson da Silva Medeiros, Prof. Rodrigo Silva Caxias de Sousa, Prof. Rene Faustino Gabriel
Junior e o secretário José Roberto Viegas. Assuntos: 1) Resolução nº 03/2019 – Atividades
Dirigidas. Foi redigida e aprovada a resolução das Atividades Dirigidas, que será disponibilizada
no site do programa. 2) Resolução nº 02/2019 – Bolsas CAPES. Será discutida na próxima
reunião, a ser realizada em 9 de abril de 2019. 3) Outros assuntos: Recursos e nome do
palestrante para a aula inaugural do PPGCIN. A professora Ana Moura trouxe a resposta da
solicitação de recursos à Direção, para a vinda do professor Raimundo Nonato Macedo dos
Santos, dias 29 e 30 de abril, conforme aprovado na reunião do Conselho do Programa, dia 22
de março de 2019. A Direção esclareceu que foi aprovado em Conselho da Unidade que o apoio
com recursos da Unidade são somente para a representação dos programas de pós-graduação,
COMGRADs e departamentos, não sendo possível apoio para a vinda de palestrantes. Os
professores discutiram o assunto e definiram que a prioridade para o Programa é o apoio a
representação do PPGCIN nos eventos promovidos pela ANCIB e CAPES. Assim sendo, se a
Unidade for financiar a vinda do professor Raimundo para a aula inaugural, em decorrência da
vinda dele para a banca da aluna do professor Valdir Morigi, isto não poderá ser feito em
detrimento ao apoio à representação do Programa nos eventos da área que irão ocorrer este
ano. A Coordenadora irá entrar em contato com a Direção para esclarecimentos sobre o assunto.
3) Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 17h10min e lavrada a presente ata.
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