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ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO-COD/DCI

 

Data e horário: 25/04/2022 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 nº0663875).

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois,às 14h,de forma remota,via Google Meet,
realizou-se a 43ª Reunião Extraordinária 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 Luzia
Sigoli Fernandes Costa,Prof.ª Dr.ª Maria Cris�na Piumbato Innocen�ni Hayashi,Prof. Dr. Roniberto Morato
do Amaral,Prof. Dr. Rogério Aparecido Sá Ramalho,Prof.ª Dr.ª Zaira Regina Zafalon,sra. Mônica Guimarães
Pithon Calió e a representante discente Isabella Cris�na Gomes da Silva.Como convidados:sr. Artur
Pro�er Gouvea,Prof.ª Dr.ª Priscila Machado Borges Sena e o Prof. Dr. Alexandre
Bueno.1.EXPEDIENTE.1.1.Comunicações da Presidência.A presidente solicitou uma inversão na pauta,a
fim de iniciar a apresentação da prof.ª Zaira e do prof. Leandro,referente à elaboração de estudos e
propostas para o rodízio entre os dias de oferta das disciplinas BCI.Ao final, retomado o expediente,com
as devidas comunicações da chefia e dos membros do conselho.Aprovado.1.ORDEM DO
DIA. 1.1 Apreciação das Propostas de Horários para o Semestre le�vo 2022/1.A prof.ª Zaira,a par�r do
mapeamento das turmas oferecidas pelos docentes,desde 2015,apresentou 02(duas)propostas de rodízio
para os dias de ofertas das disciplinas do curso.O prof. Leandro,também,incluiu,para apreciação
CoD, propostas de horários que garan�riam que a cada 4 semestres um docente ministrasse aula,às
sextas-feiras.A sugestão de rodízio às sextas-feiras foi a razão para os estudos apresentados,obje�vando a
equilibrada distribuição entre todos.Naquele contexto de apreciação das alterna�vas sugeridas,a
prof.ª Luciana retomou a necessidade de aprovação da grade de horários 2022/1, para execução dos
devidos ajustes nas ofertas lançadas no SIGA.E,após inscrições dos alunos,a avaliação da demanda e
das providências cabíveis(criação/divisão de turmas).Também,num segundo momento, caberia a
definição da proposta mais adequada para implementação nos próximos períodos.Dando
con�nuidade,o prof. Januário compar�lhou orientações do Conselho de Graduação e o sr.
Artur,sinalizou possíveis cenários para as inscrições do próximo período.Foram discu�dos outros aspectos
relacionados à possibilidade dos docentes enquadrados no Grupo de Risco(art. 4º Resolução ConsUni nª
72)a permanecerem em trabalho remoto,e,simultaneamente,o atendimento da demanda do corpo
discente com a oferta de todas as disciplinas.Outra colocação da presidência fez referência à nova
subs�tuta DCI frente ao caráter a�pico do seu contrato que se encerrará em meados de julho,visto o



período reduzido de afastamento da prof.ª Paula.Assim, a atribuição de turmas à prof.ª Larissa de Mello
Lima deverá ficar restrita às disciplinas da professora Paula,visto sua curta permanência.Como
encaminhamento,frente à complexidade da análise,imediata,das propostas,o prof. Rogério sugeriu
acordar sobre o horário 2022/1 e em próxima reunião CoD, fazer a reapreciação do rodízio proposto.
Foram apresentadas as demandas pontuais dos professores Sérgio,Ana e Paula,para alteração nos dias
de oferta das suas respec�vas turmas.Após os ajustes,a prof.ª Luciana ra�ficou a validade dos estudos
elaborados para o entendimento das prá�cas de aula dos úl�mos anos/percursos individuais. Assim
posto, a definição sobre um rodízio a ser implementado no calendário regular, será retomada na próxima
reunião CoD. Não haverá compromisso de espelhamento deste modelo para 2023/1 e,ainda, a sugestão
para acertos entre grupos de docentes do mesmo perfil.A presidente agradeceu por toda colaboração.
Grade proposta. Aprovada.1.2.Deliberações Finais sobre oferta de disciplinas Opta�vas e ajustes frente
ao retorno presencial.Após confirmação,junto à coordenação de curso,quanto à obrigatoriedade da
oferta de uma segunda opta�va,em horário noturno,a presidente comentou sobre o e-mail enviado,aos
docentes,consultando sobre tal disponibilidade e considerando os seguintes critérios,relacionados ao
contexto específico das a�vidades de ensino: professores que não ministraram ACIEPES ou opta�vas,nos
úl�mos 05 anos, e que es�vessem com número mínimo de créditos obrigatórios no semestre.O Prof.
Rogério sugeriu uma análise da carga horária,anual,por docente,para definição de polí�cas de
distribuição de disciplinas.A prof.ª Chloe manifestou disponibilidade para oferta da disciplina 300233-
Tópicos especiais em BCI.A prof.ª Cris�na observou a importância da atualização das denominações das
disciplinas.E,retomada a questão relacionada à permanência em trabalho remoto para os docentes
enquadrados no grupo de risco,o prof Januário esclareceu que o CoG indicou que as
disciplinas ministradas por estes servidores deveriam ser assumidas por outro docente do
departamento.Fez a leitura de trecho Resolução e destacou que,nestas situações, poderia haver a
par�cipação de pesquisador,pós-doutorando ou aluno PESCD.Por fim,sinalizou que propostas para
alteração/criação de fichas de caracterização 2022/ deverão ser tramitadas até agosto.A prof.ª Camila
manifestou disponibilidade para ficar à frente da disciplina 301337,da prof.ª Cris�na, em caso de
enquadramento em condição de  permanecer em trabalho remoto.Também,registrada a indicação do
prof. Roniberto para ministrar a disciplina 300233 e  necessidade da atualização das opta�vas da área de
gestão e proposição de novas disciplinas opta�vas para o curso BCI.Deliberada a oferta da disciplina
“Tópicos Especiais em BCI”,às sextas-feiras,19-23h. Aprovado. 2.EXPEDIENTE.2.1.Comunicações Chefia.A
prof.ª Luciana adiantou alguns informes durante a reunião e,apenas,acrescentou um convite para a aula
inaugural PPGCI,dia 04/05;a posse da prof.ª Larissa de Mello Lima e lembrou os prazos para
preenchimento dos planos de ensino e digitação de notas.2.2.Comunicações Membros.O prof. Januário
comunicou sobre alterações no calendário acadêmico;a realização da semana a calourada e viabilidade
da oferta de a�vidades represadas (outubro 2022).O prof. Rogério apontou disponibilidade em subs�tuir
a representante DCI junto ao CoEx, prof.ª Paula. Também,será enviado e-mail SEI à ProEx para
confirmação sobre atualização da representação �tular DCI junto ao conselho de Extensão.Às 16h25 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 09/11/2022, às 15:12, 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 11:46, 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 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Camila Carneiro Dias Rigolin, Professor(a) Associado(a),
em 11/11/2022, às 16:46, 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 Luzia Sigoli Fernandes Costa, Professor(a) Adjunto(a), em
22/11/2022, às 10:28, 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
30/11/2022, às 17:00, 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, Professor(a) Associado(a), em
07/12/2022, às 10:55, 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 Isabella Cris�na Gomes da Silva, Usuário Externo, em
07/12/2022, às 19:12, 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 0663877 e o código CRC 8EC7B6EC.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.010573/2022-01 SEI nº 0663877 

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