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ATA DA 202ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO-COD-DCI

 

Data e horário: 30/08/2021-10h

Local: Remota Via Google Meet

Presidência: Prof.ª Dr.ª Luciana de Souza Gracioso

Secretária: Mônica Guimarães Pithon Calió

Membros presentes: Conforme lista de presença nº (SEI nº 0477224).

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 10 horas, de forma remota, via Google Meet,
realizou-se a 202ª 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 Camila Carneiro Dias Rigolin, Prof. Dr. Carlos
Roberto Massao Hayashi, Prof. Dr. Fabiano Ferreira de Castro, Prof. Dr. Januário Albino Nhacuongue, Prof.ª
Dr.ª Paula Regina Dal’Evedove, Prof. Dr. Rogério Aparecido Sá Ramalho, Prof. Dr. Roniberto Morato do
Amaral, Prof. Dr. Sérgio Luís da Silva, Prof.ª Dr.ª Zaira Regina Zafalon, os representantes discentes, srs.
Jefferson Tadeu Frias, Marco Antônio Batista de Souza e sra. Isabella Cristina Gomes da Silva e a sra.
Mônica Guimarães Pithon Calió. Como convidados,o Prof. Dr. Alexandre Bueno e o sr. Renan Vasconcelos
Ribeiro.1.EXPEDIENTE.1.1.Comunicações da Presidência.Em relação às demandas institucionais em
curso,a prof.ª Luciana informou sobre último dia para preenchimento do “link” de atualização das pesquisas
COVID-19(processo nº 23112.011838/2021-08),envio Ofício nº 51 DCI-CECH,sinalizando não haver
demandas de capacitação PDP 2022(processo nº 23112.014782/2021-35),retorno parcial à SIBi quanto à
informação sobre revistas DCI.Inclusive,atualizado que o prof. Massao é o responsável pelo site NEIM
(Núcleo de Estudos em Informação e Memória).Também,parabenizou o Prof Fabiano, pela indicação do seu
nome pelo CECH, para concorrer ao prêmio Ciência e Tecnologia da Prefeitura de São Carlos (processo nº
23112.015347/2021-28).E, outros comunicados:confirmação das participações da prof.ª Elisabeth Martucci e
do Prof. Newton Lima no evento 25 anos DCI,sinalização sobre envio dos convites à reitoria,CECH e
docentes;produção de vídeo histórico,pela SEaD.o qual será disponibilizado,posteriormente,para apreciação
e sugestões;atualizações,em execução,nos perfis dos docentes DCI e reinclusão no site;elaboração de
requisições com demanda de EPIS/itens permanente no SAGUI. Por fim,a presidente solicitou uma inclusão
de item na pauta: apreciação “Ad referendum” da Proposta de Atividade de Extensão-Inovação Disruptiva e
Tecnologias Exponenciais-Prof. Dr. Rogério Aparecido Sá Ramalho. Aprovado.1.2.Comunicações dos
Membros. Em relação ao processo seletivo para professor substituto,o prof. Rogério expôs as dificuldades
encontradas para avaliação dos currículos(fase única,no contexto da pandemia),e,destacou que apesar do
número de inscritos,no geral,a média necessária,7,0 (sete),não foi alcançada pelos candidatos.Atribuiu o fato
à distribuição abrangente da tabelas de pontuação definida no edital.Apenas,01(uma) candidata foi
classificada.O prof. Massao ratificou a dificuldade de avaliação pela ausência das demais fases e frisou a
necessidade de se repensar os critérios de seleção para os próximos concursos.Neste sentido,relatou a
impossibilidade em focar nas subáreas fixadas no edital.A prof. Camila acrescentou a importância da adoção
de critérios de seleção distintos,para substitutos e efetivos,priorizando a ênfase na capacidade para dar
aulas,por parte dos substitutos a serem contratados.A presidente agradeceu a todos envolvidos no processo e
previu uma nova reunião extraordinária,após período de recursos,para homologação resultado final.Na



sequência,o prof. Rogério informou sobre a continuidade na apreciação do novo regimento de pesquisa que
deverá ser finalizado em setembro,segundo CoPq. Também,sinalizou sobre demanda CoEx,em
curso,referente à reestruturação das atividades de extensão,avaliação e necessidade de devolutiva por parte
dos departamentos.O prof. Alexandre confirmou que a ProEx enviou,aos representantes dos
departamentos,um formulário eletrônico para preenchimento,até 19/09,e,destacou aspectos principais do
questionário.Depois,o prof.Januário expôs diversos pontos das últimas reuniões CoPICT: apreciação dos
resultados preliminares do edital 2021/22;mudanças na gestão e eventuais problemas de
comunicação;necessidade de atenção a submissões realizadas fora da área de qualificação(ações afirmativas);
julgamento dos recursos e a prorrogação do prazo para envio dos relatórios finais(2020/21),até
30/10.Também,compartilhou a discussão em relação à definição das cotas de bolsas para os departamentos
na qual prevaleceu a compreensão de que elas deverão ser definidas em função do tamanho dos
departamentos. Finalizando, destacou que o DCI apresentou 10 projetos: 05(cinco) PIBIC,contemplados
03(três) bolsas;01 (um) PIBIT(com bolsa) e 04(quatro) sem remuneração.Parabenizou os docentes
responsáveis pelas submissões,e, particularmente,à prof.ª Paula.A presidente agradeceu pelos informes e
providências.2.ORDEM DO DIA.2.1.Apreciação das Atas da 201ª Reunião Ordinária,da 38ª e 39ª
Reuniões Extraordinárias do CoD-DCI. Aprovadas. 2.2.Apreciação “Ad referendum” de Relatórios de
Atividades de Extensão.2.2.1.Teoria e prática do RDA:lições introdutórias-Processo 23112.007429/2021-
07-Coordenador:Zaira Regina Zafalon. 2.2.2.Orgulho de Ser Bibliotecári@-Processo nº 23112.006865/2021-
51-coordenador:Paula Regina Dal'Evedove. 2.2.3.Biblioteca Nacional:Memória e Informação-Processo nº
23112.005422/2021-42-Coordenador:Paula Regina Dal'Evedove. 2.2.4.Seminários sobre Gestão da Inovação
e Propriedade intelectual para profissionais da informação-Processo nº 23112.006819/2021-51-Coordenador
Alexandre Bueno. 2.2.5.Mercado de Trabalho para Bibliotecários:(re)descobrindo horizontes-Processo nº
23112.009827/2021-50-Coordenador:Paula Regina Dal'Evedove. Todos Aprovados. 2.3.Apreciação“Ad
referendum” dos Planos de Ensino ENPE3-Turmas Extras.2.3.1.301710-Linguagens Documentárias I-
Turma A. 2.3.2.301906-Conhecimento Científico e Produção Científica-Turma A.Aprovados.2.4.Apreciação
da Proposta de “Upgrade” em TI-DCI. Foi sugerido,pela chefia, um estudo complementar, elaborado,pelo
Sr. Renan,com fins de atualização dos laboratórios DCI.Na sua apresentação,ele destacou as aquisições que
seriam necessárias(equipamentos e licenças windows),apresentou as sugestões de alteração nos "layouts" e
itens disponíveis nos laboratórios.Deliberou-se pelo compartilhamento da proposta com todos docentes para
apreciação e contribuições.Alguns presentes parabenizaram o sr. Renan pelo plano.Encaminhamento
aprovado.2.5.Apreciação da Proposta do Grupo Governança em redes Multicampi-Processos de
Recebimento/análise de demanda relacionadas aos Espaços Físicos UFSCar. A proposta foi
apreciada,pelo conselho,conforme demanda CECH,para contribuições,até 01/09.Após considerações e
entendimentos, quanto à dinâmica sugerida para tramitação das demandas relacionadas aos espaços físicos
da universidade,e validação do documento,o DCI enviará ao Centro,conforme apontado pelo prof. Rogério, a
sugestão de se priorizar a avaliação dos locais de instalação das cabines de força e impactos sobre a saúde
dos servidores,terceirizados e alunos.Particularmente,o caso do prédio DCI/DEd. Aprovado.2.6.Apreciação
da Proposta de Projeto RTI DCI.A presidente destacou a disponibilização, entre os docentes, do link com a
proposta deste projeto, para sugestões/ajustes.Contextualizou alguns aspectos positivos na utilização dos
recursos próprios,via projeto RTI,como viabilizar a contemplação de diversas alíneas(bolsas,manutenção de
equipamentos,eventos). Sinalizou,também,em relação à prática institucional de parceria direta/acordo entre
departamento/coordenador de projeto,a fim de promover ressarcimentos por vias diretas.O prof. Alexandre
confirmou ser uma alternativa viável a depender da natureza do projeto e do item a ser adquirido. O prof.
Rogério concordou ser uma sistemática, interessante, para aquisição de equipamentos de uso coletivo e
frente a dificuldades no repasse dos valores pela FAI. Ainda, sobre o projeto proposto foram sugeridas
algumas atualizações/observações feitas pelo professores Rogério e Alexandre.Destacou-se que todas as
decisões pertinentes à aplicação dos recursos deverão ser tomadas pelo CoD,contando com apoio do prof.
Alexandre.Por fim, colocou-se em votação a aprovação da minuta.Aprovado por unanimidade.Na sequência
será dado prosseguimento à tramitação via ProExWeb.Aprovado. 2.7.Criação de Comissão-Estudo da
Atualização do Regimento Interno DCI para atendimento das Resoluções ConsUni nº 789/838,
Estatuto e Regimento Geral da UFSCar. A partir do contato da chefia com a prof.ª Elisabeth Martucci,face
o evento dos 25 anos do DCI,foi identificada a necessidade de revisão de alguns pontos do regimento interno
do departamento frente a resoluções mais recentes.A prof.ª Camila sugeriu,ao invés da constituição de uma
comissão, a elaboração e posterior proposição, pela chefia,de uma minuta a ser apreciada por todos, ao longo
das reuniões CoD, e, também, a consideração das orientações da Procuradoria Federal junto
à UFSCar.Aprovado. 2.8.Apreciação “Ad referendum” Proposta de Atividade de Extensão-Inovação
Disruptiva e Tecnologias Exponenciais.Prof. Dr. Rogério Aparecido Sá Ramalho.Aprovado.Às 11.49 horas a



reunião foi encerrada e eu, Mônica Guimarães Pithon Calió, lavrei essa ata e assino, juntamente, com os
demais membros desse conselho departamental.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Monica Guimaraes Pithon Calio, Assistente Técnico-
Administra�vo, em 03/02/2022, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luciana de Souza Gracioso, Chefe de Departamento, em
03/02/2022, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Zaira Regina Zafalon, Professor(a) Associado(a), em
04/02/2022, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jefferson Tadeu Frias, Usuário Externo, em 29/07/2022,
às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Januario Albino Nhacuongue, Professor(a) Adjunto(a),
em 10/08/2022, às 21:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roniberto Morato do Amaral, Professor(a) Associado(a),
em 10/11/2022, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Carneiro Dias Rigolin, Professor(a) Associado(a),
em 11/11/2022, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Luis da Silva, Professor(a) Titular, em 11/11/2022,
às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufscar.br/auten�cacao,
informando o código verificador 0484232 e o código CRC E0196597.
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