FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
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Aos nove dias do mês de novembro de 2020, às 10h, 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. Thiago Henrique Bragato Barros, Coordenador, Prof.
Moisés Rockembach, Coordenador substituto, Prof. Rodrigo Silva Caxias de Sousa, Profa. Sônia
Elisa Caregnato, representantes das linhas 2 e 1 respectivamente. Representante Discente
Francine Conde Cabral e o Secretário José Roberto Viegas. 1) FEISC: O Prof. Thiago Barros
apresentou aos presentes que a organização do evento deve ser feita por todos os participantes
do programa de forma descentralizada. 2) Lives: As lives do PPGCIN ficaram agendadas para
os dias 17, 24 de novembro, dia 04 e um dia da segunda semana de dezembro. Os professores
ficarão de organizar e divulgar as lives. 3) Vídeos curtos: Os professores discutiram a melhor
forma de organizar chamadas dos artigos elaborados pela gravação de vídeos curtos e
divulgação das publicações. 4) Credenciamento docente: Foi discutido a mudança de regime do
Prof. Fabiano Couto Corrêa da Silva para professor permanente. Foi lida a carta de solicitação
de troca de regime, sendo que será encaminhada juntamente com uma justificativa para a
CAMPG para aprovação. Discutiu-se ainda a necessidade da formação de uma Comissão para
análise do parecer e o envio do projeto pelo professor. 5) Comissão de APCN-Doutorado: Os
professores debateram a formação de uma comissão para analisar o projeto. Foi constituída
pelos seguintes professores: Moisés Rockembach, Ana Maria Mielniczuk de Moura, Rene
Faustino Gabriel Junior, Thiago Henrique Bragato Barros e Jussara Borges de Lima. 6) Autoavaliação: Foram relatados os assuntos discutidos na primeira reunião da Comissão de autoavaliação como o agendamento de eventos, como o caso, por exemplo, do Prof. Fábio Pinho
não tinha datas disponíveis. O Prof. Thiago Barros mandou emails para os coordenadores de
área para resolver as questões. Também deve ser formalizado um projeto de no máximo 20
páginas relativo à auto-avaliação. 7) Outros assuntos: a) Resolução de Bolsas: Prof. Thiago
Barros apresentou um novo texto, novos critérios e nova planilha. b) Comissão de
Credenciamento Docente. Ficou decidido a formação de uma nova comissão para 2021 para
formular edital e número de vagas. Esses assuntos serão mais discutidos no futuro, juntamente
com a avaliação Capes e Edital do processo seletivo. c) A representante discente Francine
Conde Cabral relatou aos presentes que os alunos que fazem parte da comissão de autoavaliação farão rodízio a cada ano para todos participarem. Relatou também a necessidade de
todos os professores atualizarem seus currículos Lattes. Apresentou aos presentes as
necessidades dos alunos referentes às atividades dirigidas e proficiências durante a pandemia.
Os professores e a secretaria se colocaram à disposição para ajuda-los. d) Foram homologados
os créditos das atividades dirigidas da aluna Annie Casali. Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada às 12h e 15min e lavrada a presente ata.
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