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Às 15h00 do dia 20 de fevereiro de 2020, na Sala de Reunião, teve início a 6ª Reunião Ordi-1 

nária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universida-2 

de Federal de Alagoas (PPGCI/UFAL). Estiveram presentes comigo, Marcos Aparecido Ro-3 

drigues do Prado, professor do Curso de Biblioteconomia da UFAL, convidado para os devi-4 

dos registros  da reunião, o(a)s professore(a)s Edivanio Duarte de Souza, Maria de Lourdes 5 

Lima, Ronaldo Ferreira de Araujo e Nelma Camêlo Araujo e representando o corpo discente a 6 

aluna Janyelle Mayara Bento de Melo. A ausência foi devidamente justificada pelo(a)s pro-7 

fessore(a)s Andrew Beheregarai Finger, Ibsen Bittencourt Santana Pinto, Luciana Peixoto 8 

Santa Rita, Magnólia Rejane Andrade dos Santos e Marcos Aurélio Gomes. Informa-se a que 9 

professora Francisca Rosaline Leite Mota está gozando de sua licença-maternidade. Ao cons-10 

tatar a presença do(a)s professore(a)s que confirmaram a participação na reunião e represen-11 

tante discente, bem como o quórum regimental, o professor Edivanio Duarte deu por instalada 12 

a reunião, desejando boa tarde e agradecendo a presença de todo(a)s. INFORMES DA CO-13 

ORDENAÇÃO: (1) Novo Funcionário do PPGCI/UFAL: o professor Edivanio Duarte in-14 

formou que o servidor Dario Albuquerque Lima foi designado pela Pró-Reitoria de Gestão de 15 

Pessoas e do Trabalho (PROGEP) para desempenhar a sua função profissional junto à Secre-16 

taria do PPGCI/UFAL. O professor Edivanio Duarte destacou a importância desta conquista 17 

diante das limitações políticas e orçamentárias do país para a contratação profissional nos di-18 

versos cargos das universidades federais. Complementarmente, o professor Edivanio Duarte 19 

informou que o horário de trabalho que o servidor Dario Lima cumprirá junto ao PPG-20 

CI/UFAL corresponde à seis horas diárias, sendo das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-21 

feira; (2) Treinamento da Plataforma Sucupira: o professor Edivanio Duarte comunicou a dis-22 

ponibilidade e o interesse do Coordenador de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e 23 

Pós-Graduação (CPG/PROPEP), professor Walter Matias Lima, em oferecer capacitação dos 24 

recursos de inserção e recuperação de dados na Plataforma Sucupira à Coordenação e Secreta-25 

ria do PPGCI/UFAL. Neste sentido, o professor Edivanio Duarte ressaltou a importância de 26 

que todos os docentes do PPGCI/UFAL mantenham atualizados os seus respectivos currículos 27 

Lattes; (3) Publicações a Ciência da Informação em Revista: o professor Edivanio Duarte in-28 

formou que a revista mantida pelo PPGCI/UFAL publicou seus últimos dois fascículos refe-29 

rentes ao ano de 2019 e também um número especial de 2020 dedicado aos trabalhos científi-30 

cos apresentados na VI Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (RE-31 

PARQ). (4) Exame de Proficiência Realizado pela Faculdade de Letras (FALE): o professor 32 

Edivanio Duarte informou que a FALE realizou a prova de proficiência em língua estrangeira 33 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

Universidade Federal de Alagoas, Campus A. C. Simões  

http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ichca/pos-graduacao/ciencia-da-informacao 
ppgci@ichca.ufal.br | +55 82 3214-1342 

2 de 7 

para os alunos regulares dos cursos de pós-graduação da UFAL. A prova foi realizada no dia 34 

22 de outubro de 2019, sendo que o resultado final do exame foi publicado no dia 14 de no-35 

vembro do referido ano; (5) Realização do Exame de Heteroidentificação: o professor Ediva-36 

nio Duarte informou que o procedimento foi realizado em 12 de janeiro de 2020 pelo Núcleo 37 

de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de Alagoas (NEA-38 

BI/UFAL), que instaurou a banca de heteroidentificação para validar a autodeclaração de can-39 

didatos afrodescentes aprovados em vagas reservadas a este público, como consta nos proces-40 

sos seletivos regulares do PPGCI/UFAL. O professor Edivanio Duarte ressaltou que o proce-41 

dimento de heteroidentificação decorre da adesão do PPGCI/UFAL ao Programa de Ações 42 

Afirmativas, nos termos da Resolução nº 86 - CONSUNI/UFAL, de 11 de dezembro de 2018, 43 

que regulamenta a Política de Ações Afirmativas (PAA) nos cursos e programas de pós-44 

graduação lato sensu (inclusive as residências) e stricto sensu da UFAL, bem como da Porta-45 

ria Normativa nº 04, de 06 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 46 

e Gestão, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodecla-47 

ração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos 48 

públicos federais, nos termos da Lei n° 12.990, de 9 de junho de 2014. O professor Edivanio 49 

Duarte ainda informou que os resultados foram publicados no dia 12 de fevereiro do corrente 50 

ano com a participação de três candidatos no processo. Ainda sobre os resultados finais do 51 

procedimento de heteroidentificação, o professor Edivanio Duarte acrescentou na informação 52 

apresentada à Reunião que houve deferimento para dois participantes e, portanto, um caso de 53 

indeferimento; (6) Alteração de Credenciamento Docente no PPGCI/UFAL: o professor Edi-54 

vanio Duarte informou sobre os novos critérios de implantação e avaliação utilizados pela 55 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação vinculada 56 

ao Ministério da Educação (MEC). De acordo com o professor Edivanio Duarte, a CAPES 57 

passou a determinar que somente 30% dos docentes permanentes atuem em outro programa 58 

de pós-graduação stricto sensu. O professor Edivanio Duarte manifestou a sua preocupação 59 

com o cumprimento desta política na manutenção do quadro atual dos docentes permanentes 60 

do PPGCI/UFAL. Pois, segundo o Edivanio Duarte, há um considerável número de docentes 61 

permanentes vinculados a outros programas de pós-graduação stricto sensu ou mesmo pro-62 

pensos a aderir projetos específicos de novos programas. Finalizados os informes, deu-se iní-63 

cio a ordem do dia. 1. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDI-64 

NÁRIA. O professor Edivanio Duarte deu início à apreciação da pauta programada para a 65 

Reunião fazendo leitura da Ata da 5ª Reunião Ordinária. Após proferir o conteúdo registrado 66 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

Universidade Federal de Alagoas, Campus A. C. Simões  

http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ichca/pos-graduacao/ciencia-da-informacao 
ppgci@ichca.ufal.br | +55 82 3214-1342 

3 de 7 

neste documento, o professor Edivanio Duarte submeteu a Ata em questão para aprovação da 67 

plenária que unanimemente manifestou o seu assentimento.  2. RECURSO DO RESULTA-68 

DO FINAL DO PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2019 – PPGCI/UFAL. O pro-69 

fessor Edivanio Duarte detalhou os resultados do processo seletivo que determinou a forma-70 

ção da turma de mestrandos no PPGCI/UFAL a ser iniciada no ano letivo de 2020. O profes-71 

sor Edivanio Duarte esclareceu a ocorrência de recursos apresentados por candidatos por meio 72 

de formulário caracterizado como Requerimento de Interposição de Recurso. O professor 73 

Edivanio Duarte destacou que tais documentos foram apreciados pela Coordenação do PPG-74 

CI/UFAL seguindo instruções dos critérios adotados e explicitados no Edital nº 01/2019 de 02 75 

de setembro de 2019. Houve um recurso ao Resultado Final do Processo Seletivo interposto à 76 

PROPEP/UFAL, que direcionou à Comissão de Seleção para apreciação e manifestação. A 77 

Comissão de Seleção indeferiu o recurso, uma vez que a candidata à vaga destinada a servido-78 

res não obteve nota igual ou superior a 7,00 (sete) pontos, conforme estabelece o referido Edi-79 

tal. Colocado o parecer da Comissão de Seleção em discussão e votação, o Colegiado aprovou 80 

por unanimidade.  3. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO 81 

SELETIVO EDITAL Nº 01/2019 – PPGCI/UFAL. Dando aos procedimentos relativos ao 82 

Processo Seletivo de mestrandos ingressos no PPGCI/UFAL, o professor Edivanio Duarte de 83 

Souza informou a conclusão dos procedimentos e colocou em discussão e regimento de vota-84 

ção. O resultado final do Processo Seletivo, publicado em 06 de janeiro de 2020, foi homolo-85 

gado por unanimidade. 4. DISPENSA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. O professor Edi-86 

vanio Duarte informou que 11(onze) alunos matriculados no mestrado do PPGCI/UFAL se 87 

submeteram ao exame de proficiência, sendo que nove destes realizaram junto à Universidade 88 

Federal de Sergipe (UFS), em Aracajú, e apenas dois procederam a avaliação junto à FA-89 

LE/UFAL, em Maceió. Em sua comunicação, o professor Edivanio Duarte também informou 90 

que o aluno João Paulo Santos Garcia optou pela língua espanhola no seu exame de proficiên-91 

cia e entrou com pedido na Coordenação do PPGCI/UFAL para reconhecimento deste idioma 92 

como preceito de quesito ao domínio de língua estrangeira, conforme estabelece expressa-93 

mente o artigo 15 do Edital nº 01/2018 – PPGCI/UFAL, de 07 de dezembro de 2018. O pro-94 

fessor Edivanio Duarte esclareceu que, embora tenha sido pretensão de adotar exclusivamente 95 

a língua inglesa no exame de proficiência, o referido instrumento do certame é bastante claro 96 

quanto à proficiência em três línguas estrangeiras (inglês, francês e espanhol). Complemen-97 

tarmente, esclareceu que o Regimento Interno do PPGCI/UFAL prevê no seu artigo 47 a exi-98 

gência da proficiência na língua inglesa, e que o § 1º põe a seguinte ressalva, que fundamenta 99 
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solicitação requerida: “O Programa poderá, a critério de seu Colegiado de Curso, exigir a pro-100 

ficiência (leitura e interpretação de texto), em outra língua, desde que esta seja divulgada em 101 

edital público de seleção.” Por fim, esclarece que, havendo concordância em acatar a solicita-102 

ção do aluno, a mesma posição deverá ser oportunizada como igualdade de benefício aos de-103 

mais mestrandos que ingressaram no PPGCI/UFAL pelo mesmo edital durante de processo 104 

seletivo. Colocado em regime de discussão, a professora Nelma Camêlo manifestou em defe-105 

sa à legitimidade reivindicada pelo aluno, considerando ser a língua espanhola amplamente 106 

reconhecida como exigência na maioria dos programas brasileiros de pós-graduação em Ciên-107 

cia da Informação. O professor Edivanio Duarte submeteu a demanda do aluno para votação 108 

do Colegiado, que foi aprovado por unanimemente, ficando estabelecida a isonomia aos de-109 

mais alunos em situação congênere no referido edital público de seleção. 5. PRORROGA-110 

ÇÃO DO PRAZO PARA EXAME DE PROFICIÊNCIA.  O professor Edivanio Duarte 111 

deu ciência ao Colegiado sobre a solicitação do mestrando Zaqueu Jhônathas Santos da Silva, 112 

encaminhada formalmente à Coordenação do PPGCI/UFAL, em que este apresenta requeri-113 

mento para prorrogação do prazo para realização do seu exame de proficiência. O professor 114 

Edivanio Duarte lembrou que o artigo 40 do Regimento Interno do PPGCI estabelece que 115 

“Para a obtenção do título de “Mestre em Ciência da Informação”, o candidato deve demons-116 

trar proficiência em língua estrangeira ou em língua portuguesa, nos termos do parágrafo 2º 117 

do artigo anterior, no máximo, até a metade do prazo regimental do Programa.” E mais, o ar-118 

tigo 53 estabelece que “O Exame de Qualificação deverá ser realizado no período mínimo de 119 

12 (doze) meses e máximo de 18 (dezoito) meses de ingresso no Programa.” Para tanto, des-120 

tacou o professor Edivanio Duarte, é imprescindível que o discente tenha realizado o seu 121 

exame de qualificação em momento antecedente. A professora Nelma Camêlo fez uso da pa-122 

lavra para manifestar a sua consideração de que 18 meses para ocorrência da qualificação é 123 

um tempo expressivo e que a proficiência deve ser mantida como se encontra atualmente re-124 

gulamentada. Assim, buscando equilibrar os anseios do aluno com os prazos regimentados no 125 

PPGCI/UFAL, o professor Edivanio Duarte considerou adequado que o requerimento do alu-126 

no seja atendido com tempo estipulado para a qualificação até o 17º mês de seu ingresso no 127 

Programa. Em seguida, o professor Edivanio Duarte submeteu a proposta em discussão e vo-128 

tação pelo Colegiado que aprovou por unanimidade o pedido do discente. 6. APROVAÇÃO 129 

DO CALENDÁRIO E OFERTA ACADÊMICA 2020.1. O professor Edivanio Duarte 130 

apresentou inicialmente ao Colegiado à proposta de alteração do semestre de oferta de disci-131 

plina obrigatória Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas para o pri-132 
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meiro semestre, conforme sugestão do professor Andrew Finger. Ele argumentou como justi-133 

ficativa a essa sugestão ter sido frequentemente questionado por alunos do PPGCI/UFAL so-134 

bre o processo de amadurecimento das propostas de pesquisa a ser desenvolvida na disserta-135 

ção. Como a referida disciplina é ofertada no segundo semestre letivo de cada turma, alguns 136 

alunos manifestaram as suas dificuldades e habilidades procedimentais para estruturar as res-137 

pectivas pesquisas acadêmicas. Buscando solucionar o problema o professor Andrew Finger 138 

sugeriu que a referida disciplina passasse a ser ofertada no primeiro período. Neste sentido, a 139 

representante discente Janyelle Mayara Bento de Melo destacou a importância das disciplinas 140 

Fundamentos Teóricos da Ciência da Informação e Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciên-141 

cias Sociais Aplicadas para a formação acadêmica dos alunos vinculados ao PPGCI/UFAL. 142 

No entanto, Janyelle Bento mencionou que a oferta de ambas as disciplinas no mesmo semes-143 

tre letivo dificulta o aproveitamento dos conteúdos. Pois o PPGCI/UFAL tem muitos alunos 144 

que não têm formação acadêmica em área afim. Portanto, argumentou a aluna, que são conte-145 

údos novos e precisam de tempo para a sua assimilação acadêmica, inclusive para reflexão 146 

sobre os devidos e necessários aproveitamentos em pesquisas científicas nas dissertações. A 147 

professora Nelma Camêlo manifestou concordância com as argumentações defendidas pela 148 

aluna Janyelle Mayara. Assim, a professora Nelma Camêlo salientou a sua preocupação de 149 

haver concomitância na oferta acadêmica de ambas as disciplinas durante o mesmo semestre 150 

letivo. A professora Nelma Camêlo enfatizou a possibilidade de prejuízos pela dispersão nos 151 

conteúdos, considerando a importância de ambas as disciplinas para o processo de formação 152 

acadêmica nos referenciais da Ciência da Informação. A professora Maria de Lourdes Lima 153 

enalteceu a relevância significativa apresentada por ambas as disciplinas, considerando que 154 

uma dialoga com a outra. Após a discussão, o professor Edivanio Duarte submeteu a questão 155 

para a devida apreciação do Colegiado sendo unanimemente aprovada a manutenção da disci-156 

plina Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciências Sociais Aplicada no segundo semestre le-157 

tivo de cada turma. Passando para o calendário acadêmico, discutiram-se as datas de matrícu-158 

las e início das aulas do período letivo 2020.1, decidido do por unanimidade que o período de 159 

matrícula será de 18 a 20 de março de 2020 e o início das aulas no dia 23 de março de 2020. 160 

No que se refere à oferta acadêmica, foi proposta as ofertas da disciplina obrigatória comum, 161 

Fundamentos Teóricos da Ciência da Informação, das disciplinas obrigatórias específicas de 162 

cada linha, Produção, Medição e Gestão da Informação (Linha de Pesquisa 1) e Informação, 163 

Comunicação e Processos Tecnológicos (Linha de Pesquisa 2) e, pelos menos, duas discipli-164 

nas eletivas, a saber, Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação, e Usuários de Sistemas 165 
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de Informação. As três disciplinas obrigatórias serão ministradas, respectivamente, pelo(a)s 166 

professore(a)s Edivanio Duarte, Andrew Finger e Maria de Lourdes Lima (compartilhamen-167 

to), e Nelma Camêlo. E as disciplinas eletivas, respectivamente, pelos professores Ronaldo 168 

Araujo e Marcos Gomes. Além das disciplinas, decidiram-se os dias da semana e horários, 169 

respectivamente, segundas-feiras (8 h 20 às 12 h), terças-feiras (09 h às 12 h), terças-feiras (9 170 

h às 12 h), quintas-feiras (09 h às 12 h) e quartas-feiras (09 h às 12 h). Após análises e discus-171 

sões, o calendário e a oferta acadêmicos 2020.1 foram aprovados por unanimidade. 7. DIS-172 

TRIBUIÇÃO DE ORIENTAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº 173 

01/2019 – PPGCI/UFAL.  O professor Edivanio Duarte de Souza fez a leitura em voz alta 174 

dos títulos de projetos de pesquisa para dissertação do(a)s ingressantes no mestrado do PPG-175 

CI/UFAL durante no semestre letivo 2020.1. Após discussão preliminar, não havendo consen-176 

so sobre a distribuição de orientações, principalmente, pela ausência de alguns/algumas do-177 

centes, decidiu-se pela realização de uma análise mais pormenorizada sobre os projetos de 178 

pesquisas apresentados, considerando as linhas de pesquisa do PPGCI/UFAL, os projetos de 179 

pesquisa do(a)s docentes e os temas da proposta de pesquisa do(a)s mestrando(a)s. Colocada 180 

em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 8. CREDENCIAMENTO, DES-181 

CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES DO PPG-182 

CI/UFAL. O professor Edivanio Duarte destacou a necessidade urgente de adequação do cor-183 

po docente do PPGCI/UFAL às novas exigências estabelecidas nas diretrizes da CAPES, no 184 

final do ano de 2019, principalmente, no que se refere à composição do corpo docente. Com 185 

isso, ele propôs a formação de uma Comissão Ah Hoc de Seleção de Docentes do PPG-186 

CI/UFAL, especificamente, para determinar as normas, os critérios e os procedimentos de 187 

credenciamento, descredenciamento e descredenciamento de docentes, conforme orientações 188 

da CAPES. O professor Edivanio Duarte pediu para que os membros do Colegiado sugeris-189 

sem os nomes de docentes para integrar essa comissão. Assim, consensualmente, foram indi-190 

cados os nomes dos professores Marcos Aurélio Gomes (membro interno), Andrew Beherega-191 

rai Finger (membro interno) e Walter Matias Lima (membro externo). O professor Edivanio 192 

Duarte submeteu a composição ao assentimento coletivo que resultou na sua aprovação por 193 

unanimidade. Após essas discussões e deliberações, nada mais havendo a tratar, foi encerrada 194 

a reunião às 17h50 e, para constar, eu, Marcos Aparecido Rodrigues do Prado, elaborei a pre-195 

sente ata, que vai assinada por mim e pelos representantes do Colegiado presentes. 196 
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REPRESENTAÇÃO DOCENTE TITULAR 

Status Docente Assinatura 

Titular 
Edivanio Duarte de Souza - Coordenador 

Matrícula SIAPE 1323823 
 

Titular 

Ronaldo Ferreira de Araujo – Vice-

Coordenador 

Matrícula SIAPE 1716190 

 

 

REPRESENTAÇÃO DOCENTE TITULAR 

Titular 
Francisca Rosaline Leite Mota 

Matrícula SIAPE 1466928 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Titular 
Marcos Aurélio Gomes 

Matrícula SIAPE 1528116 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Titular 
Maria de Lourdes Lima 

Matrícula SIAPE 1120673 
 

 

REPRESENTAÇÃO DOCENTE SUPLENTE 

Status Docente Assinatura 

Suplente 
Andrew Beheregarai Finger 

Matrícula SIAPE 1916812 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Suplente 
Ibsen Mateus Bittencourt Santana Pinto 

Matrícula SIAPE 1775122 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Suplente 
Nelma Camêlo de Araujo 

Matrícula SIAPE 1554182 
 

Suplente 
Luciana Peixoto Santa Rita 

Matrícula SIAPE 1454996 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Suplente 
Magnólia Rejane Andrade dos Santos 

Matrícula SIAPE 1120978 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

REPRESENTAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

Status Técnico-Administrativo Assinatura 

Titular 
Celina Mendonça Calheiros Moura Tenório 

Matrícula SIAPE 1668562 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Suplente 
Polyana Tenório de Freitas e Silva 

Matrícula SIAPE 2161385 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

REPRESENTAÇÃO DISCENTE 

Status Discente Assinatura 

Titular Janyelle Mayara Bento de Melo 

Matrícula 2019105010 
 

Suplente Ana Karisse Valença Silva Azevedo 

Matrícula 2019104980 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

DOCENTE CONVIDADO 

Status Discente Assinatura 

Convidado Marcos Aparecido Rodrigues do Prado 

Matrícula SIAPE 2366164 
 

Observação: Ata assinada e arquivada na Coordenação do PPGCI/ICHCA/UFAL.  


