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ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO-COD/DCI

Data e horário:13/11/2020
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 0276596).
Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte,às 17h, de forma remota,via Google
Meet,realizou-se a 36ª Reunião Extraordinária do Conselho Departamental do DCI,sob a presidência da
Prof.ª Dr.ª Luciana de Souza Gracioso.Compareceram os seguintes membros:Prof.ª Dr.ª Ana Carolina
Simionato Arakaki, Prof.ª Dr.ª Ariadne Chloe Mary Furnival, Prof.ª Dr.ª Camila Carneiro Dias Rigolin, Prof.
Dr. Fabiano Ferreira de Castro, Prof. Dr. Januário Albino Nhacuongue, Prof.ª Dr.ª Paula Regina
Dal'Evedove, Prof. Dr. Roniberto Morato do Amaral, Prof.ª Dr.ª Zaira Regina Zafalon, sr.ª Mônica
Guimarães Pithon Calió e os representantes discentes, srs. Jeﬀerson Tadeu Frias e Marco Antônio Ba sta
de Souza.1.EXPEDIENTE.1.1.Comunicações da Presidência.A presidente agradeceu as par cipações e
esclareceu sobre a necessidade de convocação frente às demandas do CoG(contribuições para novo
calendário ENPE) e da ProGPe(professores subs tutos 2021).1.2.Comunicações dos Membros.Sobre
reunião extraordinária do CoPq,a prof.ª Camila relatou a con nuidade na deliberação sobre o novo
regimento de pesquisa e alguns ajustes pontuais.Sobre reunião do CoPICT,o prof Januário destacou
uma questão que deverá ser deliberada pelo DCI.Refere-se a novos procedimentos para avaliação dos
relatórios ﬁnais-2019/20, subme dos pelos docentes.A proposta do Conselho de Iniciação Cien ﬁca
seria:fase 1 com a veriﬁcação a ser realizada pelos representantes DCI junto ao CoPq, professores
Januário e Fabiano,se os relatórios foram elaborados conforme exigências do edital;na 2ª fase,para
aqueles relatórios de projetos conduzidos com ﬁnanciamento,e com ﬁns de premiação CNPq, deverá ser
realizada a atribuição de notas.O prof. expôs que a cada departamento caberá a discussão sobre como
conduzir tal pontuação.Também,sugeriu a formação de uma comissão para atribuição
destas notas,formada pelos professores, Fabiano, Chloe,Luzia e Paula(com projetos subme dos).Depois
informou os prazos limites para as fases: até 08/12 avaliação dos relatórios;até 20/12-realização de
ajustes aos eventuais problemas indicados nos relatórios e 02/02/21-atribuição das notas.A presidente
do conselho ra ﬁcou a sugestão para essa comissão e propôs sua validação na reunião
CoD,em dezembro.Na sequência,a prof.ª Luciana apresentou a manifestação do sr. Jeﬀerson para uma
reﬂexão em relação à trágica morte do estudante do curso de ciências sociais,essa semana,na moradia
estudan l.Considerou a importância na proposição de ações e consultou os membros sobre possíveis
sugestões ou propostas para acolhimento aos estudantes.2.ORDEM DO DIA.2.1.Apreciação da Ata da
194ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental do Departamento de Ciência da Informação-CoDDCI.Sem manifestações contrárias.Aprovada.2.2.Apreciação da Demanda do O cio Circular nº
4/2020/CoG-Processo SEI 23112.019998/2020-14.A presidente atualizou o conselho sobre a solicitação
CoG,para apresentação das sugestões dos departamentos e coordenações,em relação ao período ENPE2.
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Contextualizou sobre a reunião CCBCI,realizada no período matu no,e compar lhou alguns pontos
abordados nessa ocasião: feedeback dos estudantes quanto ao "Bloco A", iden ﬁcação de preferência
dos alunos quanto à oferta estendida, consideração quanto à possibilidade de adoção de padrões gerais
para próxima oferta remota: tempo de aulas, se síncronas ou assíncronas,plataformas a serem
usadas.Con nuando, apresentou como ponto de par da para a discussão do CoD,a proposta
de calendário enviada,exclusivamente, aos membros CoG e compar lhada pela prof.ª Paula.Destacou a
perspec va,do comitê Covid UFSCar, quanto ao provável retorno presencial,apenas,em junho/julho de
2021.Assim, propôs aos membros a apreciação deste calendário que considera 2021,com 03(três)
semestres de 12(doze)semanas cada e a proposta do o cio CoG de con nuidade da oferta em blocos ou
possíveis novas sugestões.Complementando a prof.ª Luciana solicitou aos presentes que
compar lhassem suas experiências de aulas do bloco A e avaliassem quanto à consecução dos obje vos
iniciais. O prof. Fabiano destacou que seria interessante pensar cole vamente e adotar uma posição
comum DCI/CCBCI,porém registrar/enviar as posições das unidades em documentos dis ntos.Relatou
que na sua disciplina do Bloco C,em andamento, após a adaptação inicial,as aulas síncronas estão
funcionado bem.A prof.ª Zaira sinalizou sobre os cancelamentos realizados e ra ﬁcou como boa a
experiência vivida no bloco A.O prof. Januário falou do resultado da consulta feita aos alunos e entendeu
que a proposta de 03 semestres de 12 semana atenderia ao interesse dos discentes e da ins tuição, ao
ﬁnalizar 2020/2 e cumprir 2021.O sr. Marco sinalizou a sobrecarga em blocos de 8 semanas.Fazendo os
devidos esclarecimentos,a prof.ª Paula,sinte zou as 2(duas) situações existentes.Expôs que,na úl ma
reunião do Conselho de Graduação, a proposta inicial DiGra/ProGrad para manutenção dos blocos de
8/16 semanas não foi acatada pela maioria dos conselheiros em função das fragilidades detectadas.
E,então, durante a discussão, a prof.ª Cláudia Reys sugeriu a realização dos 03(três) semestres de 12
semanas.Posteriormente, ao processo SEI ser enviado,essa proposta foi repassada aos conselheiros,via email.Acrescentou que as atuais condições especiais deverão ser man das aos estudantes.Assim, disse
que o conselho do curso de BCI deliberou por essa opção mais coerente e,ainda,considerou a
importância da disposição de um calendário alterna vo para TCC's e Estágios.Após a leitura dos pontos
do o cio CCBCI, feita pela prof.ª Paula, outras considerações e esclarecimentos,seguiu-se a votação das
seguintes opções:1) Oferta de 03(três) semestres de 12(doze) semanas para 2021,sendo 2020/2 de 18/02
a 14/05/21; 2021/1 de 01/06 a 20/08/21 e 2021/2 de 09/09 a 17/12/21; 2)Oferta de 03(três) semestres
de 12(doze) semanas para 2021,sendo 2020/2 de 18/02 a 14/05/21; 2021/1 de 01/06 a 20/08/21 e
2021/2 de 09/09 a 17/12/21 com ressalvas ao considerar as especiﬁcidades das disciplinas de
TCC/Estágio; 3) Oferta em Blocos, ainda sem deﬁnição quanto ao calendário e modalidades.Votação
majoritária na opção 2.Prof. Roniberto opção 1 e abstenção da secretaria DCI.Aprovado.2.3.Apreciação
Demanda CECH/ProGPe-Quadro Demanda Professor Subs tuto 2021/1.Diante do prazo CECH, 16/11,
para envio da demanda e posterior repasse à ProGPe, sugeriu-se manter a demanda pelo subs tuto da
prof.ª Wanda, desde que nesse momento da consulta,a professora ainda se encontra a frente da
reitoria(pró-tempore).Ainda,a presidente considerou oportuna a inclusão de 02(duas) manifestações,dos
professores Fabiano e Ana Carolina, apesar da perspec va de 2021/2, quanto a afastamentos para pósdoutorados. Será enviado e-mail aos docentes DCI para indicações considerando,também, o 2º semestre
de 2021. Levou-se em conta que diante das excepcionalidades do momento e indeﬁnição quanto às datas
de início do semestre 1 seria oportuno incluir essas demandas no quadro: subs tuto para docente em
carga de reitoria e 02(dois) subs tutos para docentes em afastamento pós-doutorado.Aprovado.Às 18:29
horas a reunião foi encerrada e eu, Mônica Guimarães Pithon Calió lavrei essa ata e assino, juntamente,
com os demais membros desse conselho.
Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
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