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ATA DA 195ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO-COD-DCI

Data e horário:18/12/2020
Local: Remota-via Google Drive
Presidência: Prof.ª Dr.ª Luciana de Souza Gracioso
Secretária:Mônica Guimarães Pithon Calió
Membros presentes: Conforme lista de presença nº (SEI nº 0294793).
ATA DA 195ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO DCI
Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2020, de forma remota, via Google Meet,às 9h,realizou-se a 195ª
Reunião Ordinária do Conselho Departamental do DCI sob a presidência da Prof.ª Dr.ª Luciana de Souza
Gracioso.Estiveram presentes:Prof.ª Dr.ª Ana Carolina Simionato Arakaki, Prof. Dr. Fabiano Ferreira de
Castro,Prof. Dr. Januário Albino Nhacuongue,Prof. Dr.. Leandro Innocentini Lopes de Faria,Prof.ª Dr.ª Paula
Regina Dal'Evedove,Prof. Dr. Sérgio Luís da Silva,os representantes discentes Marco Antônio Batista de
Souza e Isabella Cristina Gomes da Silva e a secretária,Mônica Guimarães Pithon Calió. Participou,como
convidada,a
Prof.ª
Dr.ª
Camila
Carneiro
Dias
Rigolin,
por
estar
em
férias.1.
EXPEDIENTE.1.1.Comunicações da Presidência.Na abertura da última reunião do ano, a presidente do
Conselho sugeriu iniciativas para os "25 anos do DCI".Após criação da proposta de atividade
ProEx,sinalizou sobre convite,a ser enviado,aos docentes, para o desenvolvimento de vídeos individuais
contando sua trajetória no DCI e solicitando a identificação,nos acervos pessoais,de fotos para criação de
álbum.Ainda,a perspectiva de parceira com o NIT para criação de interface no site Outros
informes: atualização da área Multimídia/site DCI, a partir da inclusão de "lives" dos professores;consulta
feita à ADUFSCar quanto a disponibilização de apoio psicológico aos docentes e necessidade de vinculação
do seu número de celular ao e-mail da chefia.1.2 Comunicações dos Membros.Sobre reunião CoPq,a prof.ª
Camila atualizou sobre a decisão de retirada do item de pauta-Novo regimento CoPq- para
posterior deliberação em 2021.O prof. Januário informou sobre Resolução CoG que trata sobre a retomada
de estágios presenciais e a necessidade de criação interna CCBCI para avaliação/acompanhamento da
documentação dos alunos. A comissão será composta pelos professores Januário, Paula, Zaira e 02(dois)
representantes discentes. 2. ORDEM DO DIA. 2.1. Apreciação da Ata da 36ª Reunião Ordinária do CoDDCI.Aprovada.2.2.Apreciação de Aprovações "Ad Referendum".2.2.1.Propostas de Atividades de
Extensão.2.2.1.1.Projeto de Extensão II-2021. A Expansão Urbana de Ribeirão Preto de 1990 – 2004-Fundo
Tony Miyasaka-Prof.ª Luciana Marcia Goncalves/DECiv.Aprovado. 2.2.1.2.Ensino de Lógica de
Programação para Público Surdo-Prof.ª Dr.ª Ariadne Chloe Mary Furnival/DCI.Aprovado.
2.2.1.3.Conferência de abertura do IX Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Sociedade -IX
ESOCITE-Prof.ª Dr.ª Ariadne Chloe Mary Furnival/DCI.Aprovado. 2.2.1.4.Departamento de Ciência da
Informação: 25 anos!-Prof.ª Dr.ª Luciana de Souza Gracioso/DCI.Aprovado. 2.2.1.5.VIII SEMINÁRIO
INTERNACIONAL-A
ARTE
DA
BIBLIOGRAFIA-Prof.ª
Dr.ª
Luciana
de
Souza
Gracioso/DCI.Aprovado.2.2.1.6.Sala dos Milagres Aparecidinha da Babilônia: materialidade e
imaterialidade da fé brasileira-Prof.ª Dr.ª Luciana de Souza Gracioso/DCI.Aprovado.2.2.1.7.Produção de
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videoaulas e tutoriais para as Bibliotecas da UFSCar: desenvolvendo a competência em informação da
comunidade acadêmica-Cristina Marchetti Maia-SIBi.Aprovado. 2.2.2.Relatórios de Atividades de
Extensão.2.2.2.1.Processo nº 23112.002314/2007-50-Divulgação Científica, Comunicação e Inclusão
Social-Prof.ª Dr.ª Zaira Regina Zafalon/DCI.Aprovado.2.2.2.2.Processo nº 23112.010497/2020-64Livro:"COVID 19:crises entremeadas ao contexto de pandemia(antecedentes,cenários e recomendações)"Celso Maran de Oliveira/DCAm.Aprovado. 2.2.2.3.Processo nº 23112.107503/2019-61 -Organização do
Livro: Práticas de Contação de histórias:Relato do Programa de Educação Tutorial em Biblioteconomia e
Ciência da Informação-Prof.ª Dr.ª Luciana de Souza Gracioso/DCI.Aprovado.2.2.2.4.Processo
nº 23112.008672/2020-53-Cenário de informação sobre o COVID-19 com base no dataset da DBPedia-Prof.ª
Dr.ª Ana Carolina Simionato Arakaki/DCI.Aprovado.2.2.2.5.Processo nº 23112.105469/2019-91Organização do livro:Ensaios Interdisciplinares em Comunicação, Ciência Informação e Inovação-Prof.ª
Dr.ª Luciana de Souza Gracioso/DCI.Aprovado 2.2.2.6.Processo nº 23112.107436/2019-85 -Seminário de
Estudos Interdisciplinares em Comunicação, Ciência da Informação e Inovação-Prof.ª Dr.ª Luciana de Souza
Gracioso/DCI.Aprovado.2.2.2.7.Processo nº 23112.003920/2012-60 - Identificação de fontes de informação
e atendimento ao público do UFSCar Responde-Prof.ª Dr.ª Luzia Sigoli Fernandes
Costa/DCI.Aprovado.2.2.2.8.Processo nº 23112.002860/2013-49-EdUFSCar-Livros,materiais didáticos e
atividades
de
divulgação
do
conhecimento-Prof.
Dr.Roniberto
Morato
do
Amaral/DCI.Aprovado.2.2.2.9.Processo
nº
23112.010548/2020-58-ARQUIVAMENTO
WEB
E
REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS: REFLEXÕES NO CONTEXTO DA PANDEMIA-Prof.ª Dr.ª Luciana
de Souza Gracioso/DCI.Aprovado.2.2.2.10.Processo nº 23112.001140/1999-00-Programa de Atividades de
Extensão do SIBi-Prof. Dr. Roniberto Morato do Amaral/DCI.Aprovado.2.2.2.11.Processo
nº 23112.001592/2019-33-Elaboração e análise de indicadores de ensino, pesquisa e extensão do
Departamento
de
Engenharia
de
Materiais
da
UFSCar-Prof.Daniel
Rodrigo
Leiva/DEMa.Aprovado.
2.2.3.Bolsas-Monitoria
dos
Blocos
B/C-Prof.ª
Ana
Carolina301329,Prof.ªLuzia-301671e Prof.Fabiano-301604.Aprovado.2.3.Criação de Comissão para Construção
de Política de Afastamento para Capacitação DCI.A presidente consultou os presentes sobre a
necessidade de formação de uma comissão para definição de critérios/políticas,organização de planejamento
estratégico e incentivo às iniciativas de afastamentos para pós-doutorados.O prof. Fabiano destacou a
importância da institucionalização de diretrizes e da continuidade na formação dos docentes.A prof.ª Camila
mencionou que o levantamento prévio das demandas e a adoção de boas práticas(sinalização,com
antecedência,à chefia DCI, para devidas providências)seriam suficientes.Eventuais arranjos/negociações
entre colegas poderiam ser estabelecidos, já que, muitas vezes, os processos de afastamentos não são
planejados e, sim, desencadeados diante oportunidades que surgem. Lembrou que, em 2018, foi
determinado um aviso prévio 06(seis) para notificação ao departamento.O prof. Sérgio concordou e sugeriu a
adoção deste mapeamento/flexibilidade,sem organização de comissão.A prof.ª Ana ratificou e considerou
a dificuldade para estabelecimento de critérios.Considerou que os últimos afastamentos viabilizados
seguiram desse modo.A prof.ª Paula salientou a contribuição agregada ao departamento a partir da realização
de pós-doutorados,a importância do incentivo e do estabelecimento de boas práticas para evitar prejuízos no
atendimento das solicitações dos interessados. Frente às considerações feitas o entendimento que prevaleceu
foi de que não seria necessário se organizar uma a comissão.A presidente solicitou a exclusão do item de
pauta.Também,sugeriu a retomada da discussão do tema em reunião posterior.Aprovado.2.4.Criação de
Comissão para Atribuição das Notas aos Relatórios Finais CoPICT.Retomando seu esclarecimento,da
última
reunião,o
prof.
Januário
repassou
a
demanda
do
CoPICT
quanto
a
organização de comissão,para atribuir notas, até 02/02, aos projetos contemplados com bolsa.As professoras
Paula,Ana e Luciana se dispuseram a participar. Na sequência as professoras Chloe e Luzia,com projetos em
andamento, serão consultadas,por e-mail.O prof.Fabiano declarou,nesse momento, impossibilidade de
participar. Ele compartilhou a situação frente à desistência de uma aluna de IC e problemas decorrentes
da não apresentação do relatório final. Consultou o CoD sobre a elaboração de uma manifestação de apoio.O
prof. Januário se propôs a levar a manifestação na próxima reunião CoPICT. Aprovado. Na sequência a
presidente CoD solicitou a a inversão dos itens de pauta a seguir.Aprovado. 2.5.Apreciação da Demandas
enviadas pelas Coordenações de Curso (CCBCI,CCCC,CCEs) para o Período ENPE2. Com base no
ofício CCBCI/preferências indicadas pelos docentes,apresentou-se um desenho prévio do horário,para
apreciação.Destacou-se a solicitação de oferta da optativa 301540,pelas coordenações de
computação/estatística, a necessidade de oferta da obrigatória 301680 para alunos candidatos a formatura,
possíveis ajustes pontuais a serem realizados nas ofertas e confirmações quanto às disciplinas oferecidas pelo
DC/DL. No que tange à convocação do professor substituto, a prof.ª Luciana esclareceu que o departamento
aguarda a ratificação da DePM,quanto à demanda de convocação do professor substituto da prof.ª
Wanda/renovação do lastro.Sinalizada,também,alternativa de consulta à área quanto à oferta
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da obrigatória,em horário livre, para alunos candidatos a formatura. Na sequência, a prof.ª Paula fez a leitura
da resolução CoG nº 345 e destacou as estratégias a serem adotadas na inscrição do próximo período ENPE:
um trabalho de conscientização deverá ser feito, junto aos alunos BCI,para inscrições mais
adequadas(recomendação de máximo 03 disciplinas obrigatórias) e movimento CCBCI/DCI na
triagem/ajustes de inscritos fora de perfil.Desse modo,considerando os ajustes e pendências a
resolver,o quadro apresentado será atualizado e circulará,via e-mail, para ciência dos
membros.Aprovado.Ainda sugerida a gravação,pelos docentes, de vídeos sobre a dinâmica das
disciplinas dos Blocos A/C e disponibilização no site.2.6.Despacho SEI nº 905/2020/DePM-Processo SEI
nº 23112.022209/2020-14-Prorrogação de Vigência de validade de Processo Seletivo Simplificado
Professor Substituto-Processo 23112.108483/2019-46. A presidente CoD expôs solicitação ProGPe quanto
à confirmação do interesse DCI na prorrogação da vigência do referido processo seletivo.A prof.ª Paula
considerou se seria interessante a prorrogar a vigência deste concurso,considerando perspectiva de retorno da
prof.ª Wanda, inviabilidade no aproveitamento dos classificados para outras áreas,em futuros afastamentos
previstos. E,mesmo, possíveis impedimentos/risco à abertura de novos processos seletivos.O prof. Fabiano
relembrou que novos processos seletivos foram abertos em anos anteriores, sem prejuízos. Diante do prazo
DePM estabelecido para resposta ser 12/02/21 e da necessidade de aguardarmos a devolutiva quanto ao
direito/convocação do substituto,a presidente sugeriu a apreciação posterior e transferência do item para
próxima pauta.Aprovado.2.7. Nota à Prof.º Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva de desagravo pela
retirada do seu nome da lista de personalidades Negras da Fundação Cultural Palmares.Frente
à mobilização da instituição,CECH/Reitoria,e ações/encaminhamentos recém-adotados,a prof.ª Luciana
solicitou a exclusão deste item de pauta. Aprovado.Às 11:18 foi encerrada a reunião e,eu,Mônica Guimarães
Pithon Calió,lavrei essa ata e subscrevo, junto, com os demais membros.
Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.021917/2020-38

SEI nº 0294794

Modelo de Documento: Conselho: Ata de Reunião, versão de 02/Agosto/2019

Criado por 712813, versão 37 por 712813 em 25/01/2021 10:15:19.

https://sei.ufscar.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=protocolo_pesquisar&id_documento=333167&infra_sistema=…

3/3

