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REUNIÃO PPGIC 

Dia 08/02/2019 

 

Presentes: Sérgio, Cláudio, Francesca, Adriano, Rubens, Waleska, Lucio e Pedro. 

Pauta:  

1. Atuação científica atual em relação às linhas de pesquisa (APCN) 

 Pesquisa atual 

 Projetos futuros 

 Pós-doutoramentos 

Foram feitos questionamentos sobre a atuação científica de cada um (projetos de 

pesquisa e publicações), sobretudo, para os próximos anos, tendo em vista a 

necessária aderência às linhas de pesquisa do APCN. Foram incluídos nessa 

observação os estágios pós-doutorais. 

2. Produção científica: Diretrizes fundamentais 

 Produção em coautoria com membros do grupo (evitar produtos individuais) 

 Projetos coletivos, interinstitucionais, com membros do grupo 

 Produtos inseridos, claramente, em uma das linhas do PPGIC 

Essas foram as diretrizes apresentadas, a fim de nortear e qualificar ainda mais a 

atuação científica do grupo, considerando os parâmetros avaliativos do documento 

da área interdisciplinar (CAPES). Reiterou-se a imprescindibilidade de cada 

pesquisador participar ativamente do aperfeiçoamento da proposta, avaliar seu 

interesse e decidir por atuar (ou não) em uma das linhas de pesquisa. A produção 

individual não foi descartada, mas deve ser evitada. A produção deverá ser, tanto 

quanto possível, em coautoria com outros membros do grupo, de áreas disciplinares 

distintas, a fim de dar consistência ao caráter interdisciplinar da proposta. 

3. Metas de produção para 2019/2020  

 Um artigo em periódico de alto qualis (A1 ou A2) 

 Um artigo em periódico médio qualis (B1 ou B2) 

 Artigos com qualis menor ou outros produtos não serão considerados nessa 

meta 
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Nas metas acima, considerou-se a dificuldade em publicar em revistas A1, 

considerando que a maioria do grupo não está vinculada a nenhum programa stricto 

sensu. Uma ideia alternativa interessante que surgiu foi a de buscar publicar em 

revistas A1 e A2 internacionais, nas quais a publicação pode ficar circunscrita ao 

mérito científico do artigo. Nesse sentido, a ideia é buscar publicar em periódicos 

com a maior qualificação possível (B1 e maior) na área interdisciplinar. A definição 

dessas metas, quantitativamente, dependerá das recomendações da área 

interdisciplinar e do desempenho ou nível de produção dos programas de pós-

graduação similares. Essas avaliações constituem tarefas para as próximas reuniões 

do PPGIC. 

Por fim, o cumprimento das metas considera, exclusivamente, a publicação de artigo 

em periódico científico. Outros produtos, ainda que sejam importantes, não 

atendem às metas acima, as quais serão definidas na próxima reunião do grupo. 

4. Tarefas para as próximas reuniões (as seguintes tarefas foram apresentadas e assim 

distribuídas entre os presentes): 

 Estudo e apresentação do conceito de área de concentração e linha de pesquisa, 

assumida por Sérgio.  

 Levantamento e apresentação de PPG’s similares (avaliação mínima de 4), 

assumida por Lucio. 

 Definição da área de concentração e das linhas de pesquisa, essa não foi 

assumida por ninguém individualmente, por ser pauta futura a ser discutida e 

realizada coletivamente. 

 Estudo e apresentação do último documento da área interdisciplinar, assumida 

por Claudio, Francesca e Adriano. 

5. Atualização Lattes: 

 Linhas e grupos de pesquisa 

 Inserção do projeto CNPq 

Foi observado que as linhas de pesquisa às quais cadastradas por cada membro do 

grupo, seja no Lattes, e/ou nos programas de pós-graduação, e/ou nos grupos de 

pesquisa, devem ser revisadas. Há, por exemplo, ocorrência de lançamentos 

repetidos da mesma LP no Lattes. Além disso, há também a vinculação do 
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pesquisador a várias LP, em número e diversidade que podem comprometer a 

coerência da sua atuação científica. A ideia é que essa revisão, mais do que 

“enxugar” a quantidade de LP, promova a coerência da atuação científica do 

pesquisador. Nesse sentido, será importante que a linha de pesquisa do PPGIC, tão 

logo seja reformulada, seja devidamente cadastrada no Lattes. 

Quanto à inserção do projeto de pesquisa aprovado no edital universal CNPq, os 

dados necessários ao seu cadastramento no Lattes serão enviados a todos os 

membros da equipe para que haja uniformização dos dados. Essa tarefa foi assumida 

por Sérgio. 

6. Laboratórios de pesquisa: 

 Proposição 

Foi proposta a ideia de criar um laboratório diretamente vinculado ao grupo 

PPGIC/projeto CNPq. Trata-se de um espaço de pesquisa, com a infraestrutura 

mínima de trabalho e organização. Propôs-se que esse laboratório agregue os 

estudos de caráter interdisciplinar, a começar pelo projeto de pesquisa 

recentemente aprovado. A proposta (em elaboração por Sérgio e Waleska) será, em 

breve, enviada a todos para as devidas contribuições, a fim de formalizar a criação do 

laboratório no Conselho de Centro. 

7. Atitudes fundamentais: 

 Evitar ausência às reuniões 

 Cumprir as tarefas assumidas 

 Envolvimento com a elaboração do Novo APCN 

Considerando que a reelaboração do APCN seja um processo necessariamente 

coletivo, observou-se que as ausências às reuniões sejam evitadas. Para além dos 

imprevistos, as reuniões do PPGIC deverão ter sua prioridade no contexto das 

atividades e encargos docentes. 

Foi também observado que as tarefas (quando houver) assumidas em cada reunião 

sejam cumpridas, a fim de que haja avanço nas discussões e na elaboração da 

proposta. 
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Por fim, considerou-se que a participação ativa nas reuniões constituirá parâmetro 

fundamental na avaliação do envolvimento pessoal no processo. Os membros que, 

dada a situação de afastamento para capacitação, não tem como se fazerem 

presentes, obviamente, terão suas ausências justificadas. No entanto, é fundamental 

que, na medida de suas disponibilidades, os membros em processo de capacitação 

participem (acompanhem) o processo, uma vez que as demandas, em termos de 

produção e oferta de componentes, afetam a todos os envolvidos. 

8. Calendário de reuniões PPGIC  

Foram definidas as seguintes datas, horários e locais para as reuniões do grupo: 

 19/03 (manhã e tarde), a partir das 09h (Itapema). 

 16/04, a partir das 09h (Araújo Pinho). 

 21/05, a partir das 09h (Araújo Pinho). 

 11/06, a partir das 09h (Araújo Pinho). 

 16/07, a partir das 09h (Araújo Pinho). 

9. Composição do grupo Novo APCN 

 Quem fica dos “antigos”? 

 Quem poderia ser convidado? 

Nesse tópico, apenas se observou que, em futuro próximo, haverá o momento em 

que se definirá a composição final do corpo docente do APCN, com base em critérios 

claros e ostensivamente divulgados e conhecidos. Nesse sentido, reiterou-se que a 

participação ativa na elaboração da proposta seja critério básico nessa composição. 

Considerou-se que, no corpo docente, a participação de docente com currículo de 

peso, cuja atuação não comprometa a consistência das LP, pode ser uma opção 

interessante. 

Cogitou-se a ideia de convidar novos docentes do CECULT que possam reforçar o 

grupo PPGIC. Ficou definido que, até a redefinição da área de concentração e linhas 

de pesquisa, não haja convites. Após essa definição, um convite será feito a todos os 

docentes do centro, os quais, para serem aceitos, deverão atender às exigências das 

normas de credenciamento e descredenciamento do APCN. Foi lembrado, inclusive, 

que os integrantes atuais do grupo também precisam atender às referidas normas, a 
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fim de permanecer na composição final do corpo docente, quando da submissão da 

proposta. 

08 de Fevereiro de 2019. 
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