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ATA DA REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2016. Às nove horas do dia
dezesseis de novembro de 2016, nas dependências da Escola de Engenharia da UFMG,
reuniram-se os membros da Egrégia Congregação da Escola de Ciência da Informação
da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a presidência do Professor Carlos Alberto
Ávila Araújo, diretor da Escola de Ciência da Informação. Registradas as presenças dos
representantes dos servidores docentes Adalson de Oliveira Nascimento, Alcenir
Soares dos Reis, Cíntia de Azevedo Lourenço, Marcello Peixoto Bax, Mônica Erichsen
Nassif, Marta Eloisa Melgaço Neves, Ricardo Rodrigues Barbosa e Rubens Alves da
Silva, Lígia Maria Moreira Dumont e Eliane Cristina de Freitas Rocha. Registrou-se a
presença do representante dos servidores técnico-administrativos em educação Luiz
Henrique Loureiro dos Santos, Élida Mara Mascarenhas Pieri, Maianna Gisele de Paula,
Wagner Resende Alves. Registradas a presença da discente Sheila Ferreira Coelho.
Justificada a ausência da discente Suellen Alves de Melo. Havendo número regimental
de membros, o Presidente da Egrégia Congregação cumprimentou a todos os presentes,
iniciando a reunião com o primeiro item da pauta: 1. Avaliação dos impactos
decorrentes das manifestações na ECI; O Professor Carlos Alberto Ávila informou
que os alunos do movimento de ocupação da ECI/UFMG foram convidados a
comparecerem nesta reunião no intuito de dialogar sobre o impacto da ocupação.
Todavia, o movimento de ocupação da ECI/UFMG enviou como representante um
discente não matriculado na ECI/UFMG. Desta forma, o discente Kaíque de Paiva
Barbosa, matriculado no curso de Gestão Pública, registrado sob número de matrícula
2015127709, foi autorizado pelos membros da Congregação a participar da Reunião
durante o primeiro ponto de pauta. O discente informou que a sua presença tinha como
intuito demostrar que o movimento estudantil de ocupação é um movimento conjunto e
horizontal. Afirmou que o Diretório Acadêmico da ECI/UFMG não possui ligação com
o movimento, e que o intuito era zelar pelo patrimônio público e pela segurança dos
alunos. Em seguida o Presidente da Congregação da Escola de Ciência da Informação
afirmou sobre a necessidade dos serviços essenciais serem mantidos e disse que a
Diretoria estava aguardando um posicionamento dos discentes participantes da
ocupação sobre o funcionamento de tais serviços. Foi solicitado ao discente Kaíque de
Paiva Barbosa, que repassasse as discussões e solicitações da Congregação e da
Diretoria aos alunos participantes da ocupação da ECI e o aluno se comprometeu a
realizar tal incumbência. Posteriormente o aluno se retirou e deu-se sequência aos
assuntos previstos na pauta do dia. 2. Promoção da Professora Renata Maria
Abrantes Baracho Porto, da classe de professor adjunto para a classe de professor
associado, tendo em vista o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro
meses) de efetivo exercício em 27/08/2016; O Prof. Carlos Alberto explicou que de
acordo com o artigo 37 da Resolução Complementar 01/2008 do Conselho
Universitário, a Congregação deveria escolher a banca examinadora constituída por (03)
três membros efetivos e um suplente, e integrada por pelo menos 01 (um) membro
efetivo externo à Unidade, todos pertencentes às Classes de Professor Associado e de
Titular, ou professores e pesquisadores de outras carreiras, desde que possuam o título
de Doutor ou Livre-Docente. Em seguida, foram sugeridos nomes de professores
Associados da ECI para comporem a banca examinadora. Decidiu-se escolher em
ordem de prioridade os membros, e após consulta seriam escolhidos os dois titulares e
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um suplente. Colocados em votação os nomes, foram aprovados por unanimidade,
ficando assim constituída a lista de nomes dos membros da ECI, em ordem de
prioridade para consulta. Dentre os nomes sugeridos, foram votados por unanimidade,
em ordem de prioridade como membros internos: 1º. Beatriz Valadares Cendón; 2º.
Ricardo Rodrigues Barbosa; 3º. Marcello Peixoto Bax; 4º. Maurício Barcellos de
Almeida; 5º. Cíntia de Azevedo Lourenço; 6º. Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima.
Em seguida foram sugeridos nomes de professores externos à Unidade para comporem a
banca examinadora. Colocados em votação os nomes, foram aprovados por
unanimidade, ficando assim constituída a lista de nomes dos membros externos à
Unidade, em ordem de prioridade para consulta: 1º. Leonardo Castriota (Escola de
Arquitetura); 2º. Bethânia Figueiredo (Fafich); 3º. Roberta Vieira Gonçalves de Souza
(Escola de Arquitetura); 4º. Arnaldo de Albuquerque Araújo (DCC/UFMG); 5º.
Evandro José Lemos da Cunha (EBA/UFMG); 6º. Luiz Souza (EBA/UFMG); 7º.
Renato Antônio Celso Ferreira (DCC/UFMG); 8º. José Ricardo Queiroz Franco (Escola
de Engenharia); 9º. Eliane Moreira (Letras/UFMG). 3. Progressão Funcional da
Professora Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima, do nível II para o nível III da
classe de Professor Associado, tendo em vista o cumprimento do interstício de 24
(vinte e quatro meses) de efetivo exercício em 05/06/2016; O Presidente da
Congregação informou sobre o cumprimento do prazo de interstício e leu o parecer do
Departamento de Organização e Tratamento da Informação da Escola de Ciência da
Informação que informa que, considerando que a professora completou o tempo exigido
para progressão horizontal em 05 de junho de 2016 e que a Câmara Departamental do
DOTI aprovou os relatórios de atividades referentes aos exercícios de 2014 e 2015,
tendo emitido parecer favorável a respeito dos mesmos. Desta forma, a Congregação,
por unanimidade de votos aprovou o requerimento de Progressão da referida professora,
do nível II para o nível III da classe de Professor Adjunto. 4. Progressão Funcional da
Professora Cátia Rodrigues Barbosa, do nível III para o nível IV da classe de
Adjunto, tendo em vista o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro meses)
de efetivo exercício em 22/09/2016; O Presidente da Congregação informou sobre o
cumprimento do prazo de interstício e leu o parecer do Departamento de Organização e
Tratamento da Informação da Escola de Ciência da Informação que informa que,
considerando que a professora completou o tempo exigido para progressão horizontal
em 22 de setembro de 2016 e que a Câmara Departamental do DOTI aprovou os
relatórios de atividades referentes aos exercícios de 2014 e 2015, tendo emitido parecer
favorável a respeito dos mesmos. Desta forma, a Congregação, por unanimidade de
votos, aprovou o requerimento de Progressão da referida professora, do nível III para o
nível IV da classe de Professor Adjunto. 4. Plano de Desenvolvimento Institucional
do Departamento de Teoria e Gestão da Informação (DTGI); O presidente da
Congregação destacou que o PDI foi aprovado pela Câmara Departamental e que o
documento foi encaminhado com a devida antecedência a todos os membros da
Congregação para apreciação. O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) foi
colocado em discussão e logo a seguir foi aprovado por unanimidade de votos. Em
seguida o Presidente da Congregação agradeceu a presença de todos e encerrou a
sessão. E, para constar, eu, Élida Mara Mascarenhas Pieri, Secretária da Congregação,
lavrei a presente ata, que assino.
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