FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
ATA 13/2019

Aos seis diasdo mês de setembro de 2019, às 10h e 30min, na sala de reuniões nº 204 do
prédioda Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (FABICO) da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 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.
Assuntos:1) Licenças: Foram emitidos Laudos Médicos (Licença para tratamento de saúde
para Estudante para as alunas Sabrina Clave Eufrasio e Aline Trierweiler de Sousa). 2)
Demanda da aluna Geise Ribeiro da Silva. A aluna solicita informações sobre
aproveitamento de créditos de outro programa, atividades dirigidas e prazo para
qualificação. Em relação ao aproveitamento dos créditos será informado à aluna que abra
um processo no PPGCIN. Sobre as atividades dirigidas foi discutido que a resolução que
trata do assunto deverá ser revista, pois conforme relatado pela representante discente,
os alunos que trabalham possuem dificuldade para atingir a pontuação necessária até a
data da qualificação. Foi formada uma comissão para revisão da resolução, composta
pelos Professores Sônia Elisa Caregnato, Prof. Rene Faustino Gabriel Junior e Rodrigo
Silva Caxias de Sousa e a Representante discente Marieta MarksLow. Aprovada.

3)

Demanda da aluna Lúcia Bohrer. A aluna encaminhou uma solicitação de revisão do
conceito da disciplina Perspectivas em Ciência da Informação. A representante discente
comentou que houve uma reunião entre os alunos, e este assunto também foi apontado.
Os alunos solicitaram que seja conversado com os professores para que os critérios de
avaliação, recuperação ao longo do semestre e os pesos das avaliações sejam
claramente explicitados, seja no plano ou junto a turma no início do semestre. Quanto a
revisão do conceito, não há previsão nos regimentos do PPGCIN e da UFRGS. 4) A aluna
Ana Carolina de Oliveira Gonçalves não efetuou a matrícula e não se manifestou. 5) O
aluno Carlos Augusto Brasil ficou sem as notas registradas em 2019/01 devido às
licenças. Será conversado com os professores sobre qual o conceito que foi atribuído. Foi
comentado que a reprovação possibilitará que ele refaça a disciplina, e após o término do
mestrado, este conceito não aparecerá no histórico do aluno e do programa. 6) Ficha de
avaliação – CAPES. Foi discutida a ficha, e inseridos os comentários, a ser levado para a

reunião em Brasília. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 12h e 45min e
lavrada a presente ata.
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