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REUNIÃO PPGIC 

Dia 29/04/2019 

 

Pauta: Reunião de parcerias coautoras de artigos científicos. 

Local e horário: Direc, sala de reunião 1, às 14:00h. 

Presentes: Michel, Waleska, Regiane (à distância), Ana Urpia, Fábio, Viviane, Adriano, Rubens, 
Franciane, Thais (à distância), Lucio e Sérgio. 

 

SÍNTESE DA REUNIÃO 

  

 A reunião foi iniciada com explicitação da metodologia divulgada previamente, oportunidade 

em que se esclareceu o que levou o Grupo PPGIC a convidar ostensivamente o corpo docente 

do CECULT. A íntegra da metodologia proposta para a articulação dos grupos de produção se 

encontra no anexo 1 dessa síntese. 

 Foi apresentada por Rubens uma lista de revistas com chamadas abertas, todas com qualis 

interdisciplinar igual ou maior que B1. A consideração das chamadas é muito importante, 

tendo em vista que há mais chance de que os artigos submetidos e aceitos sejam publicados 

em tempo menor que o fluxo contínuo. E, com isso, a possibilidade de produzirmos um APCN 

mais consistente, em termos de quantidade e qualidade de artigos publicados pelo grupo se 

eleva significativamente. 

 Reiterou-se o fato de que a Comissão do PPGIC não corresponde ao corpo docente da 

proposta, ainda que seus integrantes tendam a ter maior participação nas discussões teóricas 

e metodológicas e, por conseguinte, mais chance de aderir às linhas de pesquisa com mais 

clareza e pertinência. Foi afirmado aos presentes, todavia, que todo o trabalho do grupo será 

aberto à participação de quem desejar se integrar às discussões, às parcerias de produção de 

artigos e elaboração dos projetos de pesquisa. 
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 Foi esclarecido ainda que as parcerias poderiam ser formadas tanto com os colegas presentes, 

como com os que manifestaram interesse, mas não puderam comparecer à reunião. Sérgio 

informou os nomes dos colegas ausentes que confirmaram interesse. 

 Após os esclarecimentos, passou-se à constituição das parcerias de produção de artigos, 

resultando nas seguintes propostas de coautoria: 

 Thais e Roney; 

 Regiane, Ana Urpia e Ludmilla ou Franciane; 

 Francesca, Cláudio Orlando e Rita Dias; 

 Francesca e Pedro; 

 Claudio Orlando, Danillo e Rita Dias; 

 Waleska, Sérgio; 

 Rubens, Michel e Adriano; 

 Viviane, Rubens e Ana Urpia; 

 Waleska e Ana Urpia; 

 Thais e Jorge; 

 Thais e Danillo; 

 Sérgio, Franciane e Waleska. 

 As composições acima expressam a disposição dos envolvidos em se articularem para a 

produção de um artigo científico, a ser submetido no prazo estabelecido como meta 

(out/2019). Cada grupo acima é autônomo para promover alterações em sua composição, em 

vista do texto a ser escrito e submetido. 

 Em várias dessas parcerias, temas foram conversados preliminarmente, mas serão definidos à 

medida que seus membros se articularem. 

 Outras parcerias poderão ser formadas por interessados(as), desde que observadas as 

diretrizes que regem essa articulação promovida pelo Grupo PPGIC, em vista do APCN. 

 A fim de facilitar a definição das propostas, bem como permitir o acompanhamento por todos 

os participantes, ficou acertado que os grupos de produção, seus temas, periódicos 

objetivados e demais definições serão editados em documento compartilhado no google drive. 

Sérgio ficou de inserir o documento no drive e compartilhar o link com todos os interessados. 
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03 de maio de 2019.  
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ANEXO 1 

METODOLOGIA DA REUNIÃO DE PARCERIAS DE PRODUÇÃO DIVULGADA PELO GRUPO PPGIC 

 

 

REUNIÃO DE PARCERIAS COAUTORAS DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

Dia 29/04/2019, Salas de Reunião 1 e 2, sede administrativa CECULT. 

 

1 Objetivo 

Ampliar a produção científica coletiva e de qualidade, na área interdisciplinar, sobre temas 

relacionados às linhas de pesquisa do APCN. 

 

2 Temas a serem considerados 

Os seguintes temas são recomendados às propostas dos artigos: 

 Cultura, diversidade cultural, interculturalidade; 

 Cultura, linguagens e suas tecnologias; 

 Eventos festivos/culturais, ambivalências e tensionamentos; 

 Espacialidades e temporalidades da Cultura; 

 Espaços e processos da memória; 

 Cartografias e expressões culturais; 

 Saberes e fazeres culturais; 

 Interdisciplinaridade. 

Esses temas foram propostos com base no APCN anterior, a partir das linhas de pesquisa e temas de 

interesse propostos naquele documento. Outras correlações entre esses temas poderão ser 

propostas na reunião. Outros temas, porém, deverão passar pelo crivo da Comissão do APCN. 

 

3 Proposta de articulação 

Na formação dos grupos de escrita dos artigos, propõe-se a seguinte organização tática: 

 Autor e até dois coautores de, pelo menos, duas áreas disciplinares distintas. 

 Cada membro do grupo se comprometerá a escrever um artigo, incluindo os outros 
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dois como coautores. 

 Os coautores deverão, ainda que de forma reativa ou secundária, participar da 

elaboração dos artigos, contribuindo efetivamente com a sua escrita. 

 Uma agenda de etapas e prazos deverá ser estabelecida entre cada grupo. 

 

4 Metas e prazos 

A meta comum a todos os grupos é: 

 Escrever um artigo de qualidade e submeter em periódico científico com qualis 

mínimo B1, na área interdisciplinar (Classificações de Periódicos – Quadriênio 2013-

2016). 

O prazo para a submissão é até outubro de 2019, ou antes, conforme o prazo de chamada do 

periódico escolhido. Esse prazo é para um único artigo elaborado, não se aplicando a outro item 

elaborado pelo grupo. 

 

5 Requisitos comuns aos artigos 

São requisitos necessários aos artigos: 

 Ter natureza interdisciplinar (atentar para a observação de que a publicação em 

periódico interdisciplinar não garante que o artigo seja interdisciplinar). 

 Resultar de elaboração coletiva. 

 

6 Outras considerações 

 A adesão às parcerias é voluntária e, absolutamente, comprometida com as metas e 

prazos estabelecidos em comum e em cada parceria. 

 É importante considerar que a participação desse esforço coletivo impactará sobre 

outras atuações acadêmicas, sobretudo, na pesquisa. Ou seja, é importante que cada 

participante pense sobre a necessidade de participar de projetos de pesquisa 

interdisciplinares (portanto, coletivos) e com clara aderência às linhas de pesquisa do 

APCN. Além disso, é fundamental buscar o financiamento à pesquisa. A mesma 

observação se aplica aos grupos de pesquisa cadastrados no diretório do CNPq. 
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26 de abril de 2019. 
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