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FÓRUM DE COORDENADORES DA PÓS-GRADUAÇÃO DA ANCIB
29 OUTUBRO/2013
HOTEL CASTELMAR/ Florianópolis/SC

RELATÓRIO
Presentes:
Alberto Calil Junior – PPGB/UNIRIO
Asa Fujino – PPGCI/USP
Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira – PGCI/UFPB
Brígida M. Cervantes – PPGGI/UEL
Delsi Fries Davok – PPGInfo/UDESC
José Maria Jardim – PPGArq/UNIRIO
Lilliam Alvares – PPGCINF/UNB
Liz Rejane Issberner – PPGCI/IBICT/UFRJ
Maria Cláudia Cabrini Gracio – PPGCI/UNESP
Maria Elizabeth Baltar C. de Albuquerque – PGCI/UFPB
Maria Inês Tomaél – PPGCI/UEL
Marisa Bräsher – PPGCIN/UFSC
Nanci Oddone – PPGB/UNIRIO
Raimundo Nonato Macedo dos Santos – PPGCI/UFPE
Regina Cianconi – PPGCI/UFF
Renata Maria Abrantes Baracho – PPGCI/UFMG
Sonia Carenato – PPGCOM/UFRGS
Vera Dodebei – PPGMS/UNIRIO
Zeny Duarte de Miranda – PPGCI/UFBA

1. Informes
-

Reunião

Mestrados

Profissionais

–

28/out./2013

–

A

representante

dos

coordenadores – Profa. Maria Inês Tomaél – apresentou uma síntese da reunião do
Fórum dos Coordenadores – Sessão: Mestrado Profissional e agradeceu a Profa.
Delsi Fries Davok, da UDESC, pela recepção aos participantes.
-

Representante de área adjunto – Programas acadêmicos e profissionais – Até
março/2014 será necessário indicar para a ANCIB dois representantes adjuntos para
a área de Ciências Sociais Aplicadas 1 da CAPES, um para os cursos acadêmicos e
outro para os profissionais.
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2 Normas para criação de GTs e para submissão de trabalhos no Enancib – análise
de documentos elaborados no Fórum dos GTs da ANCIB.
A Profa. Lilliam Alvares, coordenadora do PPGCINF/UNB e Vice-Presidente da
ANCIB, apresentou uma síntese das discussões dos documentos realizadas no
Fórum dos Grupos de Trabalho (GTs) da ANCIB e ressaltou um ponto que gerou
polêmica – a criação das categorias: Membros Permanentes e Membros
Colaboradores. A Vice-Presidente da ANCIB sintetizou o entendimento do Fórum de
GTs para essas duas categorias e destacou possíveis formas de inserção de
membros nas categorias.
Esse ponto suscitou muitos debates e alguns posicionamentos foram demarcados,
porém sem consenso:
−

Membros permanentes constituem-se no núcleo de sustentação dos GTs e
Membros colaboradores são representados pelos membros transitórios;

−

Não definir categorias e nem rótulos;

−

Necessidade de definição de critérios para os GTs, tais como:
o

Inserção de membros permanentes;

o

Definição de ementas;

o

Indicação de parecerista;

o

Eleição de coordenadores e vice;

o

Indicação dos melhores trabalhos.

Após as discussões os participantes deste fórum decidiram por realizar uma reunião
conjunta com os coordenadores de GTs para a definição de critérios para:
−

Alteração das ementas dos GTs;

−

Indicação de pareceristas;

−

Eleição de Coordenadores e vice-coordenadores;

−

Indicação dos melhores trabalhos apresentados nos ENANCIBs.

A reunião conjunta foi marcada para o dia 12 de março de 2014. Nos dias 13 e
14/março ficou agendado o primeiro Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação da
ANCIB do ano de 2014. A Professora Bernardina Freire do PPGCI da UFPB e a
professora Lilliam Alvares do PPGCINF da UNB ofereceram as instalações dos
programas para a realização da reunião conjunta dos coordenadores de PG e GTs e
para o Fórum de Coordenadores de PG da ANCIB, após discussões ficou definido
que em março a reunião conjunta e o Fórum serão realizados em João
Pessoa/Paraíba e o próximo fórum será realizado em Brasília/DF.
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3 Eleição de Representante do “Fórum dos Coordenadores da Pós-Graduação da
ANCIB” para 2014
No início de 2013 foi definido o período de um ano para a representante do Fórum de
Coordenadores da ANCIB. Desse modo, neste Fórum solicitou-se aos coordenadores
interessados que se candidatassem para essa representação em 2014. A Profa.
Renata Maria Abrantes Baracho, coordenadora do PPGCI/UFMG, manifestou
interesse em assumir a representação do fórum na ANCIB e foi eleita por aclamação
pelos presentes. A partir do próximo Fórum dos Coordenadores de Pós-Graduação
da

ANCIB,

que

será

realizado

em

João

Pessoa/PB

(recepcionado

pelo

PPGCI/UFPB), a responsabilidade de coordenação será da professora eleita.

4 Assuntos para o próximo Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação da ANCIB
Alguns assuntos pautados para esta reunião do Fórum não puderam ser discutidos
por falta de tempo. Devido a isso, os seguintes assuntos deverão ser pautados para o
próximo Fórum:
−

Estratificação de Eventos (Qualis) – os participantes ficaram de encaminhar a
lista de eventos, que julguem importantes, até 28/fevereiro/2014 – por e-mail,
para a Profa. Renata Maria Abrantes Baracho (renatambaracho@gmail.com).

−

Revalidação de Diploma Estrangeiro de Pós-Graduação Stricto Sensu – os
participantes ficaram de encaminhar por e-mail, para a Profa. Renata Maria
Abrantes Baracho (renatambaracho@gmail.com), os critérios básicos sobre esse
assunto (das universidades/cursos a que pertencem) para serem discutidos no
próximo fórum.

−

Projeto do Livro – Série ANCIB – conforme proposta da reunião de
13/set./2013 – Criar uma série de livros para ser publicada pela ANCIB (série
anual) – Estudos Interdisciplinares.
o

Primeiro livro – coletânea – Estudos interdisciplinares – organizadores
Tereza Cristina Moletta Scheiner e Marcus Granato.

Profa. Maria Inês Tomaél/UEL
Representante dos Coordenadores de Pós-Graduação da ANCIB
29/out./2013

