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ATA DA REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2017. Às quatorze horas do dia 05 de
abril de 2017, 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 Alessandro Ferreira Costa,
Cíntia de Azevedo Lourenço, Fabrício José Nascimento, Jezulino Lúcio Mendes Braga,
Marcello Peixoto Bax, Marta Eloísa Melgaço Neves, Mônica Erichsen Nassif.
Registrou-se a presença dos representantes dos servidores técnico-administrativos
em educação Christiano Benvindo dos Santos, Lucas Gomes Fernandes, Walisson da
Costa Resende e Maianna Gisele de Paula. Ausências justificadas dos professores
Alcenir Soares dos Reis, Lígia Maria Moreira Dumont, Ricardo Rodrigues Barbosa,
Adalson de Oliveira Nascimento. Registradas as presenças das representantes dos
discentes Luana do Carmos Pirajá Ferraz Santos e 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. Atas da
Congregação referentes às reuniões realizadas nos dias 20/04/2016, 20/05/2016,
26/08/2016, 16/11/2016, 16/12/2016 – foram aprovadas por unanimidade dos presentes
e assinadas logo após sem alterações no texto. 2. Propostas de Implantação da
Jornada Especial apresentada pelos seguintes setores: Seção de Serviços Gerais,
Centro de Apoio à Tecnologia da Informação (LTI), Biblioteca Etelvina Lima - o
Prof. Carlos Alberto Ávila Araújo, informou a todos que recebeu as propostas dos 03
(três) setores e que as mesmas foram devidamente avaliadas pela Diretoria. Enfatizou
que a aprovação final seria do Magnífico Reitor, Prof. Jaime Arturo Ramírez e que as
propostas, caso aprovadas pela Congregação da ECI, serão avaliadas por uma Comissão
instituída pela Reitoria para tal finalidade. Após esclarecimentos, as propostas foram
colocadas em discussão e logo em seguida, as três propostas foram aprovadas por
unanimidade de votos. 3. Parceria da Escola de Ciência da Informação com a
Associação de Bibliotecários de Minas Gerais (ABMG). O Presidente da
Congregação explicou sobre a referida proposta de parceria apresentada pela Servidora
da UFMG Bibliotecária Maria Elizabeth de Oliveira Costa, atual Presidente da ABMG.
Logo após, colocou-se em discussão e houve um consenso entre os membros de que
seria importante que a proposta fosse mais ampla e que contemplasse as contrapartidas
da Parceria e outras informações pertinentes como a estrutura física e pessoal necessário
para a realização da parceria. Assim, o encaminhamento da congregação foi a de que a
proposta deveria ser reelaborada e reencaminhada para avaliação da Congregação
novamente. 4. Processo de transferência e permuta da Professora Renata Maria
Abrantes Baracho Porto. O Presidente da Congregação realizou a leitura do Ofício nº
088/2017, do Departamento de Teoria e Gestão da Informação (TGI). O referido
documento solicita a abertura de processo de remoção entre as Professoras Ana Cecília
Nascimento Rocha Veiga, do Departamento de Tecnologia da Escola de Arquitetura da
UFMG e a Professora Renata Maria Abrantes Baracho Porto. O documento informa que
a Câmara Departamental do TGI, reuniu-se em 15/03/2017 e aprovou a referida
remoção e considera imprescindível que a Professora Renata Baracho cumpra os
encargos didáticos referentes ao semestre em curso e finalize todas as atividades
acadêmicas relacionadas a esses encargos. A Professora Renata Baracho, presente na
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reunião, destacou sobre as suas contribuições, trajetória e o compromisso com a ECI.
Logo em seguida o Presidente da Congregação colocou a questão para deliberação, e o
pedido de permuta foi aprovado pela congregação por unanimidade de votos. 5.
Proposta de Parceria do Laboratório de Preservação de Acervo da ECI (LPA),
coordenado pela Professora Ana Martins Panisset e aprovação do Termo de
Empréstimo e Responsabilidade de Equipamentos e Objetos. O Prof. Carlos Alberto
explicou brevemente aos membros da Congregação sobre a proposta de parceria
apresentada pela Professora Ana Martins Panisset. Alguns membros da Congregação se
manifestaram a respeito da proposta e sugeriram que o item fosse retirado de pauta, e
que a mesma fosse reestruturada como uma Política Geral do LPA. Assim, o
encaminhamento da congregação foi o de que a proposta deveria ser reelaborada e
reencaminhada para avaliação da Congregação novamente. Em seguida, o servidor
técnico-administrativo em educação, Walison da Costa Resende, manifestou-se com
relação à importância da existência das Políticas de Uso de alguns setores, e afirmou
que gostaria que houvesse uma Política de Uso do Centro de Apoio de Tecnologia da
Informação e que a mesma fosse aprovada na Congregação da unidade. O servidor citou
alguns problemas que têm ocorrido com relação a alunos de outras unidades que
frequentemente querem utilizar o laboratório e que tal fato gera problemas e
constrangimentos. 6. Regimento do Centro de Extensão elaborado pelo CENEX. O
Prof. Carlos Alberto Ávila Araújo, presidente da Congregação, informou a todos sobre a
necessidade de atualização do Regimento Interno do CENEX, pois o documento está
desatualizado e data de 1998. Esclareceu que em 2010 houve a elaboração da proposta
de um novo Regimento, porém o mesmo não foi aprovado na Congregação da ECI à
época. O presidente da Congregação sugeriu que o item fosse retirado da pauta e que
fosse instituída uma Comissão responsável pela elaboração de um novo Regimento,
baseado nas novas legislações em vigor. Após discussões, a Congregação concordou em
retirar o item de pauta e logo em seguida constituiu uma nova Comissão composta pelos
professores Fabrício José Nascimento Silveira, Cíntia de Azevedo Lourenço e pela
servidora técnico-administrativa Gilma Pereira de Oliveira. 7. Prestação de Contas
anual da Unidade, referente ao ano de 2016. O Presidente da Congregação pediu
permissão aos membros da congregação para que o servidor Edgard Gonzaga, chefe da
Seção de Contabilidade e Financeiro da ECI pudesse apresentar a Prestação de Contas e
dirimir as eventuais dúvidas. O Sr. Edgard Gonzaga apresentou o Balancete referente ao
ano de 2016 e o Relatório Analítico de despesas referente ao ano de 2016 (rubricas),
retirado através do Sistema Integrado de Administração Financeira. O Prof. Carlos
Alberto aproveitou a oportunidade para dar alguns informes sobre o orçamento de 2017
e informou aos membros sobre o contingenciamento de recursos em 2017. Após
discussão, a Prestação de Contas foi aprovada por unanimidade. 8. Organograma da
estrutura administrativa da Escola de Ciência da Informação. O presidente da
Congregação explicou que o organograma da unidade encontrava-se desatualizado e não
continha setores administrativos já criados e em funcionamento. A proposta de novo
organograma da ECI foi apresentada e após discussão foi aprovado por unanimidade de
votos. 9. Diversos. O Prof. Carlos Alberto pediu para inserir com item de pauta a
aprovação de processos de progressão e os membros concordaram. Em seguida, leu os
pareceres elaborados pelo Departamento de Teoria e Gestão da Informação (TGI),
relativos aos processos de Progressão das Professoras Alcenir Soares dos Reis e Mônica
Erichsen Nassif. Logo após a leitura dos pareceres colocou-se em votação e os mesmos
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foram aprovados por unanimidade de votos. Em seguida o Presidente da Congregação
aproveitou para dar informes sobre a disponibilização das Atas e documentos no site da
Escola de Ciência da Informação. Informou que encaminhou o Ofício nº 043/2017 de 20
de fevereiro de 2017, aos órgãos colegiados da ECI. Esclareceu que o referido
documento informa que, visando divulgar de forma proativa informações de interesse
coletivo e geral, denominada transparência ativa, determinada pela Lei da Informação, a
Direção da ECI/UFMG criou um link no sítio da Unidade para reunir e disponibilizar as
atas dos órgãos colegiados. Explicou ainda que o referido Ofício esclarece que a UFMG
tem se adequado paulatinamente aos preceitos da Lei 12.527/2011 e que as atas de
vários órgãos colegiados da UFMG já estão disponíveis em sítios eletrônicos. O Prof.
Carlos Alberto Ávila, enfatiza que os órgãos de deliberação superior como o Conselho
de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE) e Conselho Universitário da UFMG, têm
adotado tais procedimentos. Após informar sobre o conteúdo do referido Ofício, alguns
membros da Congregação se manifestaram sobre a solicitação da Diretoria de que os
setores e departamentos deveriam disponibilizar os referidos documentos no portal da
ECI. Sugeriu-se que a ECI deveria criar regras para a divulgação de tais documentos e
que deveria ser criada uma Comissão, que seria responsável por criar estas regras
baseadas nas legislações vigentes. Logo após as discussões, os nomes indicados para
compor a referida Comissão foram: os Professores Mônica Erichesen Nassif, Marta
Eloísa Melgaço Neves e Alessandro Ferreira Costa e os servidores técnicoadministrativos em educação Élida Mara Mascarenhas Pieri e Walison Resende Costa.
Os nomes indicados foram aprovados por unanimidade de votos pela Congregação da
ECI. Logo em seguida, o Prof. Carlos Alberto deu outros informes relativos à instalação
das câmeras de segurança e sobre as obras do complexo de humanidades e do Centro de
Apoio à Tecnologia da Informação. Aproveitou para agradecer a chefe da Biblioteca
Profa. Etelvina Lima e à sua equipe, pelo sucesso do evento realizado na Semana do
Bibliotecário. O Presidente da Congregação agradeceu a presença de todos e encerrou a
sessão, da qual eu, Élida Mara Mascarenhas Pieri, Secretária Geral da Escola de Ciência
da Informação, lavrei a presente ata, que assino.
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