
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Pesquisa – Propesq

Superintendência de Projetos
Programas Institucionais de Bolsas de 

Iniciação
Científica (PIBIC/CNPq), de Iniciação Científica 

nas
Ações Afirmativas (PIBIC-Af/CNPq), e 

Iniciação à
Pesquisa Institucional (BIPI/UFSC) – 

2020/2021

Centro de Ciências da Educação  
Departamento de Ciência da Informação

Este relatório sintetiza as informações relativas às atividades da Comissão de 

Seleção e Acompanhamento dos Programa Institucional  de Bolsas de Iniciação em 

Pesquisa Científica PIBIC/CNPq, PIBIC-Af/CNPq e BIPI/UFSC),  ciclo 2021/2022, no 

âmbito do departamento de Ciências da Informação designada pelo Diretor do Centro 

de Educação/Florianópolis, conforme portaria nº 54/2021/CED, de 27 de abril de 2021.

1 Reuniões de trabalho

Foram realizadas duas reuniões de trabalho. A primeira aos cinco dias do mes de 

maio  de  2021  as  10h  com  a  comissão  de  avaliação  dos  projetos  PIBIC  do 

departamento  de  Ciência  da  Informação  composta  pelos  professores  Rosângela 

Schwarz Rodrigues (presidente), Luciane Paula Vital,  Edgar Bisset Alvarez, sobre a 

presidência  da  primeira  para  dar  os  encaminhamentos  no  processo  no  link 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/rosangela-schwarz com  a  seguinte

pauta:  a)  designar  os  projetos  para  os  avaliadores;  b)  fazer  testes  no  sistema;  c)  

esclarecer as duvidas; e d) fazer o cronograma. O prof.  Gustavo Araújo justificou a 

ausência e se dispôs a avaliar os projetos que lhe fossem designados. 

A  segunda  reunião  foi  realizada  no  dia  20  de  maio  de  2021  na  sala 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/rosangela-schwarz, com a presença de todos os 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/rosangela-schwarz
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/rosangela-schwarz


membros da comissão para a revisãodos procedimentos e elaboração do relatório final 

das atividades.

2 Comissão da Seleção e Acompanhamento

A comissão foi composta pelos professores do departamento de Ciência da 

Informação Rosângela Schwarz Rodrigues (presidente) – rosangela.rodrigues@ufsc.br; 

Gustavo  Medeiros  de  Araujo  -  gustavo.araujo@ufsc.br;  Luciane  Paula  Vital  – 

luciane.vital@ufsc.br;  e Edgar Bisset Alvarez - edgar.bisset@ufsc.br>.

3 Atividades desenvolvidas pela comissão

Os projetos foram distribuídos de acordo com a familiaridade com os temas de 

cada membro da comissão. Os professores Luciana e Edgar avaliaram dois projetos 

cada um, a profa. Rosângela um e o prof. Gustavo avaliou quatro projetos

4 Definição dos critérios de avaliação dos projetos

Os critérios  ficaram de acordo com os estipulados pelo  sistema de avaliação 

PIBIC, além da verificação de mérito da proposta.

Critérios do próprio sistema PIBIC para a pontuação do desempenho do orientador

a) bolsista cnpq;

b) produção científica, tecnológica e/ou artística;

c) formação de recursos humanos: orientações;

d) tempo de doutorado.

Critérios  do  próprio  sistema  PIBIC  para  a  pontuação  do  projeto  e  plano  de 
atividades:

)a Relatório final;
)b Financiamento externo;
)c Projeto e Plano de trabalho;
)d Avaliação do projeto e plano(s) de trabalho.

5 DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSTAS 
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As  propostas  foram  distribuídas  a  avaliadas  como  apresentado  no  quadro  1,  a 
seguir:

Quadro 1 - Distribuição e notas dos projetos PIBIC 2021/2022

Classificação Projeto Depto Avaliadores Nota Média

1 . Rosângela Schwarz Rodrigues CIN Edgar Bisset Alvarez 8.83

9.21Gustavo Medeiros De Araújo 9.60

2 . Vinícius Medina Kern CIN Edgar Bisset Alvarez 8.94

9.21Gustavo Medeiros De Araújo 9.47

3 . Cezar Karpinski CIN Rosangela Schwarz Rodrigues 8.69

8.84Luciane Paula Vital 9.00

4 . William Barbosa Vianna CIN Luciane Paula Vital 8.60

8.63Gustavo Medeiros De Araújo 8.65

5 . William Barbosa Vianna CIN Luciane Paula Vital 8.52

8.59Gustavo Medeiros De Araújo 8.65

6 Considerações Finais

Todos os projetos foram aprovados e classificados para o recebimento de bolsa 
PIBIC.

Florianópolis, 20 de maio de 2021
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