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ATA DA 203ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO-COD/DCI

 

Data e horário: 16/11/2021 às 14h

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 0516107).

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um,às 14 horas,de forma remota, via Google
Meet, realizou-se a 203ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental do DCI,sob a presidência da
Prof.ª Dr.ª Luciana de Souza Gracioso.Es�veram presentes:Prof.ª Dr.ª Ariadne Chloe Mary Furnival,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. Dr. Leandro Innocen�ni Lopes de Faria,Prof.ª Dr.ª Paula
Regina Dal’Evedove,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 Ba�sta de Souza e
Isabella Cris�na Gomes da Silva,e a sra. Mônica Guimarães Pithon Calió,secretaria DCI. Como
convidados,os docentes subs�tutos Prof. Dr. Alexandre Bueno e Prof.ª Dr. Priscila Machado Borges Sena,
e,o técnico de laboratório,sr. Renan Vasconcelos Ribeiro.1.EXPEDIENTE.1.1.Comunicações da Chefia.A
prof.ª Luciana informou sobre:recebimento 10 fones/10 webcams,retorno ao CECH sobre as demandas
nos espaços �sicos DCI frente à perspec�va de retomada das a�vidades presenciais,avaliação quanto
à migração da secretaria CCBCI para atual sala “co-studying”e avaliação quanto a
demais arranjos internos. Relembrou prazos do calendário acadêmico (digitação notas,elaboração dos
Planos de Ensino); data limite para que os servidores a�vos autorizarem o acesso,pelos órgãos de
controle,às declarações IR; úl�mo período para agendamento férias 2022,citando alguns problemas
constantes no momento das homologações,via SIAPENet e, informou,também, sobre as férias da
secretaria. Comunicou,ainda, quanto a distribuição,nas respec�vas salas dos docentes, das canecas “25
anos DCI” e sobre discussões em andamento sobre o retorno presencial,abordagem da úl�ma reunião
extraordinária CECH. 1.2.Comunicações dos Membros. A prof.ª Paula sinalizou sobre divulgação de
candidatura ao CRB, após demanda recebida pela coordenação,reunião ProGrad/SIn para apresentação
de indicadores de evasão escolar, e aplicação,aos alunos, do ques�onário sobre o ENPE3,parceira com o
CACIB. No âmbito da CoPICT,o prof. Januário destacou a apreciação do edital PIBIT ensino
médio,necessidades apontadas na melhoria do sistema de gerenciamento IC,encerramento dos prazos
para submissão dos relatórios finais 2020/21, prêmio CNPq e sugestão apresentada para data SIC,de 14 a
18/03/2022. A prof.ª Paula complementou informando sobre nova composição SIBi e sua desvinculação
com a EDUFSCar e criação de Grupos de trabalho de polí�ca editorial/atuação gráfica. O prof.
Roniberto,como ex diretor SIBi, deixou registrado sua posição contrária à essa desvinculação e apontou
prejuízos relacionados. Tendo atuado no conselho Editorial da UFSCar,a prof.ª Chloe, também,fez algumas
considerações.2.ORDEM DO DIA. 2.1.Apreciação das Atas da 202ª Reunião Ordinária e 40ª Reunião
Extraordinária do CoD-DCI. Aprovadas. 2.2.Apreciação “Ad referendum” de Propostas de A�vidades de



Extensão.2.2.1.XI Saber Profissional-Prof.ª Dr.ª Paula Regina Dal'Evedove. 2.2.2.VII Seminário de Polí�ca
de Informação e Memória - Patrimônio Universitário-Prof.ª Dr.ª Luzia Sigoli Fernandes Costa. 2.2.3.Gestão
da Informação Cien�fica e Tecnológica na Pesquisa Acadêmica (GICiPA)-Prof. Dr. Roniberto Morato do
Amaral. 2.2.4.ACIEPE-Mulheres na Ciência e Tecnologia:questões históricas e contemporâneas-Prof.ª Dr.ª
Camila Carneiro Dias Rigolin. Aprovadas. 2.3.Apreciação “Ad referendum” de Relatórios de A�vidades
de Extensão. 2.3.1.Iden�ficação de Fontes de Informação e Atendimento ao Público do UFSCar
Responde-Processo nº 23112.003920/2012-60.2.3.2.Ciência,Tecnologia e Sociedade(CTS)-Processo nº
23112.004306/2011-03-Prof.ª Dr.ª Camila Carneiro Dias Rigolin. 2.4.Aprovação “ad referendum” do
Quadro de Demanda de Professores Subs�tutos para o 1º semestre 2022-Processo SEI
23112.018598/2021-64. A presidente relacionou as demandas enviadas ao CECH e aprovadas, para
renovação dos contratos dos professores subs�tutos Alexandre Bueno (Prof.ª Wanda) e Priscila Sena
(Profª Ana) e para abertura de novo processo sele�vo(licença maternidade prof.ª
Paula).Aprovado.2.5.Apreciação das Demandas Disciplinas para o ENPE4: 2.5.1. O�cio nº
40/2021/CCCC/CCET-Processo nº 23112.020594/2021-46.2.5.2.O�cio nº 20/21/CCBCI/CECH-Processo
nº 23112.021796/2021-13.Aprovadas. 2.6.Apreciação do Quadro de Horários BCI para 2021/2
(ENPE4).Sinalizada a alteração,solicitada, via e-mail,pelo prof. Sérgio, quanto ao dia da oferta da disciplina
301965.Na sequência,o prof. Leandro solicitou à adequação do horário da sua disciplina(300438) para às
segundas-feiras,visto um equívoco no espelhamento apresentado.Sugeriu a criação de uma dinâmica
para sistema�zação do rodízio nos dias das disciplinas do curso.Outras sugestões foram dadas:realização
de levantamento das ofertas,às sexta-feiras,dos úl�mos anos, para reavaliações e proposições de
alterna�vas,sem desconsiderar a natureza das disciplinas e tamanho das turmas.Abordada,também,a
necessidade de rodízio entre as opta�vas oferecidas aos alunos do curso. Por fim,como
encaminhamento, o prof. Rogério será consultado sobre a mudança no horário/dia de oferta da sua
turma, para sexta-feira. Aprovado. Quanto ao calendário suplementar, a ser implementado,pela UFSCar, a
par�r de 30/01/22, para oferta de a�vidades prá�cas,o CoD, levou em conta o entendimento do NDE e
CCBCI de que não haveriam disciplinas a se configurar para esse período. Estabeleceu-se que as
disciplinas represadas,ao longo dos períodos de ensino não presencial emergencial,serão
ofertadas,exclusivamente,no ENPE4. Aprovado. 2.7.Decisões do CGP e impacto para o Retorno de
A�vidades Prá�cas Presenciais. Em face da reunião CoC, prevista para o dia seguinte,a presidente CoD
compar�lhou com o conselho,o documento expedido pelo NEVs relacionando ações de segurança a
serem seguidas frente à perspec�va do retorno presencial.Durante a leitura do texto foram avaliadas
questões como fragilidades na aplicação das orientações/pontos,responsabilidades a serem atribuídas
aos docentes,necessidade de normas complementares regulamentadoras,aspectos como alocação das
salas,registros de frequência.O prof. Leandro destacou a importância de uma manifestação da ins�tuição
quanto à disposição para o retorno as a�vidades presenciais. O retorno sobre a discussão no CoC-CECH
será relatado em próxima reunião de departamento.Às 16:52 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 10:05, 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 16:20, 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 16:05, 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 Leandro Innocen�ni Lopes de Faria, Professor(a)
Adjunto(a), em 05/02/2022, às 07:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Januario Albino Nhacuongue, Professor(a) Adjunto(a),
em 09/02/2022, às 21:34, 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 Ariadne Chloe Mary Furnival, Professor(a) Associado(a),
em 10/11/2022, às 12:02, 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 16:01, 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 18:04, 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 0535039 e o código CRC C623CE14.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.020157/2021-22 SEI nº 0535039 
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