
 
 
 

 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação  

Rua Lauro Muller, 455 - 5° andar - Botafogo - RJ - CEP 22290 - 160  

Telefones: 55 21 2275-0321 Fax: 55 21 2275-3590                
   

PPGCI IBICT UFRJ 
Semana de recepção discente 2019 – Programa 

DATA HORA LOCAL ATIVIDADE FOCO 

Segunda-feira 
11.03.2019 

9-12h 
Auditório 

térreo 
Boas-vindas! Reunião com todxs xs docentes e discentes. 

14-17h Sala de aula 
Apresentação dos projetos dos 

docentes 
Contato com xs docentes, suas disciplinas, seus projetos, suas redes. * 

Terça-feira 
12.03.2019 

9-12h Sala de aula 
Informações institucionais e 

visitas guiadas 

Reunião de apresentação das principais questões relacionadas à formação no PPGCI, Manual do 
Aluno, Regulamento, dúvidas gerais sobre o Programa, rotina de atividades e contato com as 
dependências institucionais do IBICT e da UFRJ. 

14-17h Sala de aula 
Apresentação dos projetos dos 

docentes 
Contato com xs docentes, suas disciplinas, seus projetos, suas redes. * 

Quarta-feira 
13.03.2019 

9-12h 
Auditório 

térreo 

Aula inaugural – “Desigualdades 
de oportunidades e educação 

superior no Brasil” 

Aula magna-debate sobre os dilemas sociais da formação no ensino superior e na pós-graduação, com 
Flávio Carvalhaes (NIED - Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Desigualdade - UFRJ), Rosana 
Heringer (LEPES - Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Educação Superior - UFRJ) e Luiz 
Augusto de Campos (Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA - UERJ) 

14-17h Sala de aula 
Apresentação dos projetos dos 

docentes 
Contato com xs docentes, suas disciplinas, seus projetos, suas redes. * 

Quinta-feira 
14.03.2019 

9-12h Sala de aula 
Reunião aberta com comissões 

voltadas para a formação discente 
Apresentação dos trabalhos em curso da Comissão de Bolsas e da Representação Discente do PPGCI 

14-17h Sala de aula 
Apresentação dos projetos dos 

docentes 
Contato com xs docentes, suas disciplinas, seus projetos, suas redes. * 

Sexta-feira 
15.03.2019 

9-12h 
Auditório 

térreo 

Painel de Altos Estudos – O pós-
doutorado no PPGCI IBICT 

FURJ 
Apresentação dos resultados e relatos de pesquisas avançadas de pós-doutorandxs do PPGCI * 

14-17h Sala de aula 
Apresentação dos projetos dos 

docentes 
Contato com xs docentes, suas disciplinas, seus projetos, suas redes. * 

* Em breve, informações detalhadas sobre as atividades. 


