FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
ATA 06/2020
Aos cinco dias do mês de junho de 2020, às 14h e 29min, por vídeo conferência, reuniram-se
os membros do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCIN), Prof. Ana
Maria Mielniczuk de Moura, Coordenadora, Profa. Sônia Elisa Caregnato, Coordenadora
substituta, Prof. Jackson da Silva Medeiros, Prof. Rafael Port da Rocha, Profa. Rita do Carmo
Ferreira Laipelt, Profa. Márcia Heloísa Tavares de Figueiredo Lima, Prof. Rodrigo Silva Caxias
de Sousa, Prof. Valdir José Morigi, Prof. Rene Faustino Gabriel Junior, Profa. Samile Andréa
de Souza Vanz, Prof. Moisés Rockembach, Profa. Jussara Borges de Lima e o secretário José
Roberto Viegas. Assunto: 1) Processo Seletivo 2020. Os Professores discutiram sobre a carta
do MP que recomenda a Ufrgs institua políticas de ações afirmativas para ingresso no
programa. Houve um breve comentário dos presentes sobre o sistema de cotas no Programa.
Discutiu-se depois a função da Comissão de Seleção para uma coesão no processo avaliativo
dos candidatos e como deve ser o processo. Passaram a analisar como devem ser feitas as
provas de conhecimentos específicos, Inglês e as entrevistas. A coordenadora trouxe a
discussão sobre o processo seletivo, especificamente sobre o papel da comissão de seleção.
Argumentou que no processo seletivo anterior, a comissão de seleção assumiu todo o
processo, inclusive a correção das provas, sozinha. Além disso, a comissão de seleção anterior
elaborou uma carta com sugestões para o próximo processo seletivo. Como alguns
professores já haviam manifestado que os professores deveriam participar mais do processo
seletivo, e de forma a não onerar apenas alguns professores, a coordenação trouxe este
questionamento: de que forma deve ser a atuação da comissão de seleção? E necessário uma
comissão de avaliação ou a coordenação assume o gerenciamento do processo, mas todos os
professores participam das correções e entrevistas? Também foi apresentado pela
coordenação a recomendação do Ministério Publico, sobre a UFRGS implantar as ações
afirmativas na pós graduação. Este assunto já foi discutido na ocasião da aprovação do ultimo
edital, e ficou para ser discutido neste. De forma a organizar como o programa pensa que deve
ser o processo seletivo como um todo (com ou sem comissão, ações afirmativas/cotas, prova
de inglês, de conhecimentos, entre outros elementos, como os sugeridos na carta elaborada), o
professor Rodrigo ira organizar uma planilha sobre estes itens, que será compartilhada com os
docentes, para discussão e aprovação na próxima reunião. Os docentes apresentaram
algumas sugestões, que serão elencadas na planilha a ser criada pelo professor Rodrigo:
Thiago Barros colocou que concorda com a sugestão de não haver comissão, e todos os
professores participarem do processo como um todo; professora Jussara Borges manifestou
preocupação com a sugestão dos colegas apresentadas na carta, sobre não ter prova de
conhecimentos nem de idiomas, somente o projeto. E a entrevista ter peso 5, um peso muito
alto; Professor Rene Faustino considera que a prova de idioma não deve usar o dicionário, mas
sim, questões sobre o texto apesentado; professora Marcia sugeriu que o candidato relacione 2
ou 3 docentes para orientação, e que as entrevistas devem ter a participação de membros da
comissão ou da coordenação, pois houve casos em que havia apenas dois docentes
entrevistando, e o candidato interessava aos dois docentes; Professora Sonia sugeriu que a
prova de conhecimentos deveria ser com questões, pois facilitaria para os candidatos
responderem e para a correção; professora Ana Moura colocou que dar ênfase ao projeto,
como a comissão anterior sugeriu, ‘e complicado, pois muitas vezes o projeto e modificado no
decorrer do curso. Os alunos so irão escrever o projeto definitivo apos a disciplina de
metodologia. Professor Rodrigo colocou que a divulgação das notas das provas gerou
constrangimentos, principalmente a de idioma. Necessário pensar de que forma as notas
devem ser divulgadas (aprovado/não aprovado, e não notas) 2) Comissão de auto-avaliação.

A Coordenadora trouxe a demanda de criação de uma comissão de auto-avaliacão, que deverá
criar um projeto e colocar em pratica ainda no ano de 2020. Além de membros do programa,
terá que ter um membro externo. Foram aprovados os seguintes integrantes: Rodrigo Silva
Caxias de Souza, Moises Rockembach, Fabiano Couto Corrêa da Silva, e Sonia Elisa
Caregnato e Thiago Barros (membros internos). E a professora Mariângela Fujita , da
USP,(membro externo). 3) Feisc: O professor Rene apresentou como será o evento. A
previsão e que seja em setembro, em dois dias, de forma virtual. Resumo entre 250 e 500
palavras. Mas foi sugerido pelo professor Thiago que fosse ampliado, de 800 a mil palavras, e
foi aceito. Haverá um processo de avaliação, e publicação dos trabalhos. ISSN via editora da
UFRGS. O palestrante já confirmado e o prof. Barite. 4) Outros assuntos: A coordenadora
pediu aos docentes que comentassem como foram as aulas, que tiveram inicio em 01 de junho.
Foi unanime entre os docentes que não houve problemas técnicos durante as aulas, os alunos
participaram, e concluíram que foi uma ótima decisão iniciar as aulas mesmo sendo
remotamente. Sobre o Mconf, foi comentado que o mesmo apresenta limitações no uso da
câmera, mas se os alunos ligarem apenas quando forem falar, nao ha problemas. Professora
Jussara perguntou se ha necessidade de gravar as aulas, e se as gravações serão cobradas.
As gravações podem ser utilizadas para envio ao Moodle, para os alunos que não puderem ir
as aulas. Sobre a qualificação, que esta prevista para acontecer de 12 a 18 meses no curso, foi
comentado se haveria necessidade de ampliar este prazo. A coordenadora comentou que nao
ha necessidade de alterar esta data no regimento, pois alguns alunos poderão qualificar no
prazo, mas aqueles que não conseguirem, devido as dificuldades ocasionadas pela pandemia,
poderão solicitar uma prorrogação de 2 a 3 meses a coordenação do programa, em comum
acordo com seu orientador. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 16h45min e
lavrada a presente ata.
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