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ATA DA 2ª (SEGUNDA) REUNIÃO DO FÓRUM DE COORDENADORES DE GRUPOS DE

2

TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS‐GRADUAÇÃO (ANCIB) DE 2014,

3

realizada no dia 27 de outubro de 2014, sob a coordenação da Profa. Lillian Alvares. A

4

reunião teve inicio às 10h15 na Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de

5

Minas Gerais (UFMG). Estiveram presentes Aida Varela, Alegria Célia Benchimol, Brígida Maria

6

Nogueira Cervantes, Diana Farjalla Correia Lima, Emeide Nóbrega Duarte, Giulia Crippa,

7

Guilherme Ataíde Dias, Icléia Thiessen, Leilah Santiago Bufrem, Lídia Silva de Freitas, Luisa

8

Maria Gomes de Mattos Rocha, Maria Cristina Soares Guimarães e Murilo Artur Araújo da

9

Silveira. A Coordenadora do Fórum deu boas‐vindas a todos, dando início à reunião. Justificou

10

o atraso considerando que os encontros paralelos entre os membros do Fórum eram tão

11

importantes quanto a própria reunião, observação feita minutos antes pelo Prof. José Maria

12

Jardim, do Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação. Em seguida, apresentou

13

a pauta que incluiu: (i) as substituições nas coordenações dos grupos de trabalho; (ii) os

14

dossiês temáticos; (iii) a sucessão da Diretoria da Ancib; (iv) os problemas na submissão de

15

trabalhos de 2014; e (v) observações sobre a publicação dos melhores trabalhos do

16

XV Enancib. Dando seguimento, agradeceu a todos os coordenadores pelos dois anos de

17

trabalho conjunto, frutífero e agradável. Cumprindo a pauta, deu-se início às discussões. 1.

18

Substituições nas coordenações dos grupos de trabalho: todos os coordenadores presentes

19

manifestaram-se. A Coordenadora do GT 1 informou que ao final das apresentações das

20

comunicações orais, ocorreria a eleição. Até o momento, estava indicada para a sucessão a

21

Profa Isa Freire. A Coordenadora do GT 2 informou que ao final das apresentações das

22

comunicações orais colocaria o tema em pauta. Adiantou que estava seguindo a estratégia de

23

preparar o Vice-coordenador para assumir o GT e que estava disponível para permanecer até

24

consumar experiência do Prof. Fábio, há poucos meses nessa função. A Coordenadora do GT 3

25

informou que ao final das apresentações das comunicações orais colocaria o tema em pauta.

26

Adiantou que está disponível para permanecer no GT, caso não surjam candidatos. A

27

Coordenadora do GT 4 informou que ao final das apresentações das comunicações orais

28

colocaria o tema em pauta. A Coordenadora do GT 7 informou que ao final das apresentações

29

das comunicações orais seria realizada a eleição e que não tem interesse em permanecer. O

30

Vice-coordenador informou que também não tem interesse em permanecer. O Vice-

31

coordenador do GT 8 3 informou que ao final das apresentações das comunicações orais, a

32

Coordenadora colocaria o tema em pauta. Adiantou que ela está disponível para permanecer

33

no GT, caso não surjam candidatos. A Coordenadora do GT 9 não se manifestou, pois a eleição

34

será em 2015. A Coordenadora do GT 11 informou que ao final das apresentações das

35

comunicações orais colocaria o tema em pauta. Adiantou que está disponível para permanecer

36

no GT, caso não surjam candidatos. Destacou que sendo o GT muito recente, não é tão simples

37

realizar a transição. À continuidade, os coordenadores discutiram os critérios de eleição do

38

novo coordenador. A pedido da Coordenadora do GT 4, discutiu-se novamente os quatro

39

critérios sugeridos pela Coordenadora do Fórum: (i) é desejável que todos os grupos de

40

trabalho tenham vice-coordenador; (ii) é necessário que o coordenador e o vice-coordenador

41

sejam de instituições diferentes; (iii) é desejável que o vice-coordenador tenha título de

42

doutorado e (iv) é necessário que o GT, por meio do coordenador, ou do vice-coordenador,

43

mantenha a área do portal <http://gtancib.fci.unb.br/> relacionada ao GT sempre atualizada.

44

Para isso, caso necessário, o GT poderá nomear um assessor especialmente dedicado a essa

45

tarefa. O consenso se deu apenas nos critérios (i) e (iv), estando os demais, portanto,

46

desconsiderados. A respeito do critério (iv), a Coordenadora do GT 2 solicitou que fosse

47

inserido nas práticas da Ancib o envio de certificado para tais assessores. Os coordenadores

48

solicitaram que os vice-coordenadores tivessem apoio formal da Ancib para participar das

49

reuniões do Fórum e do Enancib (diárias e passagens). A Coordenadora do GT 1 solicitou a

50

divulgação das atas de reunião, justificando que muitas decisões haviam se perdido. A

51

Coordenadora do Fórum comprometeu-se a completar as atas faltantes e disponibilizar no

52

portal <http://gtancib.fci.unb.br/>. Aproveitou para expressar a preocupação de que as

53

respectivas comissões científicas não estavam nos anais do evento. A Coordenadora do Fórum

54

comprometeu-se a tomas as providências imediatamente para essa correção dos anais. 2.

55

Dossiês Temáticos: a Coordenadora informou que em comemoração aos 60 anos do Ibict

56

serão lançados cinco dossiês temáticos da Revista Ciência da Informação: Arquivologia;

57

Mediação da Informação; Museologia; Representação da Informação; Informação e

58

Tecnologia. Os editores científicos de cada número são respectivamente, Renato Tarciso

59

Barbosa de Souza (UnB); Isa Freire (UFPB); Tereza Scheiner (Unirio); Marisa Bräscher (UFSC) e

60

Renata Baracho (UFMG). A série vai conter a logomarca dos 25 anos da Ancib. 3. Sucessão da

61

Diretoria da Ancib: a Coordenadora informou que apenas uma chapa se inscreveu para a

62

próxima gestão, tendo como presidente Renata Baracho (UFMG) e Vice-Presidente Guilherme

63

Ataíde Dias (UFPB). Destacou a necessidade de atualização dos portais criados nessa gestão:

64

<ancib.org.br>;

65

http://enancib.ibict.br/>. Em especial, o portal dos grupos de trabalho <gtancib.fci.unb.br>,

66

que, após longa e detalhada pesquisa, disponibilizou a trajetória de cada GT, incluindo os

67

desativados. Reforçou a importância de cada GT acompanhar e atualizar suas informações,

68

com ou sem a presença de um assessor. Entre as melhorias necessárias, está a necessidade de

69

disponibilização dos relatórios finais de cada GT, entre outros. Além disso, informou que seria

70

preciso concretizar a mudança do Arquivo da Ancib para o Ibict, por meio de convênio a ser

71

assinado entre as instituições para guarda, preservação e digitalização. 4. Problemas na

72

submissão de trabalhos de 2014: os coordenadores identificaram uma série de problemas.

73

Destacou-se no sistema de submissão: a ausência de informação sobre a modalidade do

74

trabalho (pôster e comunicação oral) na visualização dos metadados, obrigando o coordenador

75

a entrar em cada trabalho; o sistema, em alguns aspectos, não se adequa ao edital de

76

submissão; as opções deveriam ser apenas aceito, aceito com modificações e rejeitado; no ato

77

do preenchimento dos metadados os critérios poderiam ser aplicados, impedindo uma série

78

de inscrições em desacordo com o edital; deve ser criado no sistema o mesmo espaço que tem

79

o coordenador para o vice-coordenador, que participa intensamente do processo. Destacou-se

80

nos aspectos gerais: a inabilidade de alguns membros das comissões científicas na emissão do

<gtancib.fci.unb.br>;

<http://150.164.98.236:8083/pgancib>;

e

<

81

parecer, obrigando o coordenador a refazê-lo, ajustando a redação utilizada; o desequilíbrio

82

entre parecer e a pontuação; a soma errada da pontuação, por ser manual; necessária

83

estratégia de capacitação para os pareceristas; a titulação exigida, explicitada nos critérios de

84

submissão, nem sempre é respeitada; o número máximo de trabalhos permitido, explicitada

85

nos critérios de submissão, nem sempre é respeitado; alguns casos de envio de trabalho de

86

bolsistas de iniciação científica foram identificados; o número de trabalhos permitidos deve ser

87

revisto; o tamanho dos trabalhos deve ser revisto; considerar a possibilidade de criar um

88

campo identificador do orientador, inibindo a coautoria desnecessária (como ocorre no

89

Sistema Gere da Rede Mussi); os metadados nem sempre são preenchidos de forma clara;

90

alguns metadados essenciais não constam do sistema; é necessária a revisão do formulário de

91

parecer; é essencial a criação de comissão de pareceristas designada especialmente para

92

avaliar os trabalhos dos coordenadores de GT. De maneira geral, os coordenadores

93

manifestaram preocupação com a ação da Comissão de Publicação do XV Enancib, que

94

inadvertidamente, causou pânico entre os coordenadores, que viram duas versões do mesmo

95

documento circulando como versão final. Entretanto, os coordenadores reconheceram o papel

96

do Coordenador da Comissão e pediram que a Coordenadora enviasse um voto de

97

agradecimento aos esforços para efetivação dos anais. Para dar seguimentos a todas as

98

colocações e soluções dos problemas identificados, foram criadas três comissões: a Comissão

99

de Orientação aos Pareceristas (composta por Guilherme Ataíde Dias, Lillian Alvares, Leilah

100

Santiado Bufrem); a Comissão de Revisão do Sistema de Submissão (composta por Guilherme

101

Ataíde Dias, Giulia Crippa, Plácida Costa Santos) e a Comissão de Revisão das Regras para

102

Submissão de Trabalhos ao Enancib (composta por Guilherme Ataíde Dias, Luísa Maria Rocha,

103

Lídia Silva de Freitas). 5. Melhores trabalhos do XV Enancib: a Coordenadora informou que a

104

Revista Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação acaba de publicar seu

105

último volume com os melhores trabalhos do Enancib 2013. A editora da Revista, Profa. Lena

106

Vania Ribeiro Pinheiro, veio até a reunião e informou que a próxima publicação dos melhores

107

trabalhos deverá trazer apenas um de cada GT, tendo em vista o tamanho exagerado para uma

108

revista científica que o número recém-lançado alcançou e pela disparidade entre os grupos de

109

trabalhos em relação ao número e a condição dos trabalhos selecionados. Nada mais havendo

110

a tratar, a reunião foi encerrada às 12h00min e a ata lavrada, após lida e aprovada, será

111

assinada por mim, Coordenadora do Fórum dos Grupos de Trabalhos da Ancib.

112

Lillian Maria Araújo de Rezende Alvares
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Coordenadora

