FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
ATA 08/2020
Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2020, às 09h e 50min , por vídeo conferência, devido
à pandemia do coronavírus, reuniram-se os membros da Comissão do Programa de PósGraduação 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) Processo seletivo 2021/01: A comissão discutiu a
possibilidade da realização do processo seletivo ser à distância devido à pandemia. A Profa.
Sônia Elisa Caregnato achou interessante que a seleção inicie no ano de 2021. O Prof.
Rodrigo Silva Caxias de Sousa mostrou a necessidade de buscar alternativas para o processo
seletivo como a entrevista remota com arguição do projeto e implementação de cotas. Os
presentes concluíram que os processos seletivos, a partir da pandemia, serão diferentes dos
que já foram e de como seriam feitos. O Prof. Rene Faustino Gabriel Junior informou o número
de interessados em fazer uma pós-graduação está diminuindo e que a seleção deve ser feita
através de um fluxo contínuo onde é verificada a adaptação do aluno ao projeto, verificando
potencial e preparando o engajamento do mesmo na pós-graduação. A representante discente
Marieta Marks Low manifestou seu apoio às cotas, desde que o aluno tenha condições
favoráveis para cursar uma pós-graduação. A seguir os presentes passaram a analisar os
questionários para identificar a posição dos docentes do Programa sobre o processo seletivo
elaborados pelos Professores Sônia Elisa Caregnato e Rene Faustino Gabriel Junior. Ficou
estabelecido que a avaliação das propostas para o processo seletivo poderá ser feita através
do google docs e o próximo processo seletivo será feito no primeiro semestre de 2021. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h 40min e lavrada a presente ata.
Profa. Ana Maria Mielniczuk de Moura

José Roberto Viegas

Coordenadora

Secretário PPGCIN

