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ATA DA REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2015. Às quatorze horas do dia
dezessete de abril de dois mil e quinze, 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, Adriana Bogliolo
Sirihal Duarte, Maria Guiomar da Cunha Frota, Beatriz Valadares Cendón, Cíntia
de Azevedo Lourenço, Cíntia Aparecida Chagas Arreguy, Jorge Tadeu de Ramos
Neves, Letícia Julião, Maria da Conceição Carvalho, Rubens Alves da Silva, Ivana
Denise Parrela, Marcelo Peixoto Bax. Registrou-se a presença dos representantes
dos servidores técnico-administrativos em educação Élida Mara Mascarenhas
Pieri, Christiano Benvindo dos Santos e Walisson da Costa Resende. Justificaram
as ausências os professores Marta Araújo Tavares Ferreira, Lígia Maria Moreira
Dumont, Luiz Henrique Assis Garcia, Marília de Abreu Martins de Paiva, Marta
Araújo Tavares Ferreira, Paulo Roberto Sabino, Alcenir Soares dos Reis e o
representante do corpo discente Fernando Cesar Gomes, Sheila Ferreira Coelho,
Jordeilson de Lana Silva. O Presidente da Egrégia Congregação cumprimentou a
todos os presentes e iniciou a Reunião fazendo um breve relato sobre a Reunião
com o Magnífico Reitor, Professor Jaime Arturo Ramírez, sobre as questões que
envolvem a segurança das Unidades e da Universidade como um todo. Disse que na
referida Reunião o Professor Jaime Arturo Ramírez reafirmou o compromisso de
ouvir as Diretorias da Escola de Ciência da Informação, Letras e Faculdade de
Ciências Humanas e que haveria uma próxima reunião, já agendada com os
diretores das três unidades cuja pauta seria “Segurança”. O Professor Carlos
Alberto afirmou que a Diretoria está apoiando o Diretor da Faculdade de Ciências
Humanas (FAFICH), Professor Fernando de Barros Filgueiras, e que e que as
diretorias do complexo estão priorizando ações de maneira conjunta. Afirmou que a
Diretoria da ECI é contra a ideia de colocar barreiras separando a Letras e a
FAFICH, tendo em vista que considera que as Unidades são parceiras. Afirmou
ainda que as Unidades estão se esforçando para conseguir medidas de segurança e
que a Pró-Reitoria de Administração firmou compromisso no sentido de melhorar a
segurança nas Unidades. Em seguida, informou aos membros da Congregação que
o item 03, referente ao PEDIDO DE MUDANÇA DE REGIME DE 20 HORAS
PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (DE), do Professor Jorge Tadeu R. Neves,
seria retirado da pauta, tendo em vista que o Departamento de Teoria e Gestão da
Informação, sob a coordenação da Professora Adriana Bogliolo Sirihal Duarte,
deveria ter emitido um parecer de aprovação da Câmara Departamental e não um
Ofício, como havia sido feito. O Parecer da Câmara é item exigido pela Resolução
de 08/1990 que dispõe sobre “normas referentes à mudança de regime de trabalho
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para dedicação exclusiva (DE) e sobre o acompanhamento do seu exercício”. Além
disso, no Formulário DAP-017, disponível na página da PRORH, que trata de
“Alteração de Regime de Trabalho Docente”, também exige este parecer. O
Professor Carlos Alberto informou ainda que entrou em contato com a Presidente
da CPPD e ela afirmou que realmente este parecer é fundamental para que o
processo seja objeto de deliberação na Congregação. Portanto, decidiu-se que
haverá uma Reunião da Congregação, no dia 27 de abril de 2015, para que este
assunto seja avaliado pela Congregação. O Professor Carlos Alberto informou à
todos que posteriormente convidaria o servidor Edgard Gonzaga, chefe da Seção da
Contabilidade, para comparecer à Reunião quando fosse o momento de apresentar
as contas do ano de 2014, conforme artigo 42 do Estatuto da UFMG, não houve
oposição. Em seguida, o Professor Carlos Alberto colocou em deliberação a ATA
DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2015, enviada aos
membros da Congregação com antecedência. A ata foi aprovada por unanimidade,
com pequenas modificações no texto, e foi assinada por todos os presentes. Logo
após, a Congregação deliberou sobre a ATA DA REUNIÃO REALIZADA NO
DIA 16 DE MARÇO DE 2015 que foi aprovada por unanimidade, sem
modificações no texto, e foi assinada por todos os presentes. Posteriormente, o
Professor Carlos Alberto seguiu a Reunião com o intuito de referendar alguns
projetos aprovados “ad referendum” pela Diretoria: 1) 1º TERMO ADITIVO AO
PROJETO CEMIG GT507 (20096/FUNDEP), prorrogando a vigência e
alterando o Plano de Trabalho do Convênio UFMG/CEMIG/FUNDEP, “Gestão de
Recursos Informacionais para Eficiência de Processos”, nº do convênio
4020000593-2, sob a coordenação do Professor Marcello Peixoto Bax do
Departamento de Teoria e Gestão da Informação que foi referendado por
unanimidade de votos. 2) PROGRAMA “SABERES PLURAIS:
SUSTENTABILIDADE, PATRIMÔNIO IMATERIAL E CIDADANIA
CULTURAL”, coordenado pela professora Maria Aparecida Moura do
Departamento de Organização e Tratamento da Informação que foi aprovado por
unanimidade de votos. 3) PROGRAMA “PARA ALÉM DA SALA DE AULA
EFA VEREDINHA”, coordenado pela professora Terezinha de Fátima Carvalho
de Souza do Departamento de Organização e Tratamento da Informação que foi
referendado por unanimidade de votos. 4) 3º FÓRUM DE AÇÃO CULTURAL
DO PROGRAMA CARRO-BIBLIOTECA DA ESCOLA DE CIÊNCIA DA
INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS:
DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DOS ACERVOS”, coordenado pela
Professora Dalgiza Andrade Oliveira do Departamento de Organização e
Tratamento da Informação que foi referendado por unanimidade de votos. 5)
PROJETO “II SEMINÁRIO DO GRUPO DE PESQUISA MHTX:
COMEMORAÇÃO DE 10 ANOS DE PESQUISA INTEGRADA DO GRUPO
MHTX”, coordenado pela Professora Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima do
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Departamento de Organização e Tratamento da Informação que foi referendado por
unanimidade de votos. O Professor Carlos Alberto Ávila Araújo seguiu a Reunião
com o intuito de escutar o que os membros da Congregação a respeito do tema
“SEGURANÇA NA UNIVERSIDADE”. Neste momento, o presidente da
Congregação passou a palavra para o servidor técnico-administrativo Wallison da
Costa Resende. O servidor falou sobre a discussão realizada pelos servidores na
lista email de funcionários da ECI e discorreu sobre vários itens: 1. Obtenção de
informações mais claras sobre protocolos de segurança – 2. Elaboração de um
manual de emergência – como agir em determinadas situações e a quem recorrer. 3.
Melhoria da iluminação nas Unidades e estacionamentos, tendo em vista que as
iluminação é deficiente em vários locais. 4. Discussão sobre a questão das festas no
espaço interno e externo das Unidades. 5. Sugeriu a criação de um grupo no
WhatsApp para comunicação dos funcionários, e desta forma usar a tecnologia a
favor de todos. 6. Sugestão de implantação de um sistema de câmeras na Unidade,
tendo em vista que as câmeras inibem as ações ilegais. 7. Solicitou uma legislação
sobre uso das imagens. Logo após, passou-se a palavra para o representante
discente Fernando Cesar Gomes, que falou sobre a nova gestão do Diretório
Acadêmico da ECI. Ele afirmou estar incomodado há algum tempo com a falta de
alunos no D.A. e solicitou à Diretoria que houvesse um esforço no sentido de
ocupar ao máximo as salas da ECI, principalmente no turno noturno. Disse ainda
que a Escola deveria fazer um estudo sobre a possibilidade de trazer as turmas para
a ECI. Neste momento, o Diretor, esclareceu que este esforço já vem sendo feito há
bastante tempo, e que a Unidade está praticamente toda ocupada com aulas dos
cursos de graduação e pós-graduação em todos os turnos. Esclareceu ainda que o
espaço da Escola é reduzido, ou seja, são poucas salas disponíveis para aulas e a
capacidade das mesmas é pequena, tendo em vista que as turmas têm sido cada vez
maiores. Esclareceu que não é possível alocar turmas superiores a 40 alunos na
Unidade, e que a opção é realmente transferir parte das turmas de graduação para o
Centro de Atividades Didáticas (CAD-02) que foi construído para abrigar os cursos
REUNI. O representante discente Jordeilson de Lana Silva sugeriu também a
implantação de câmeras de vigilância na Unidade. O Professor Carlos Alberto
informou que foi resgatado um projeto de instalação de câmeras de vigilância feito
pela Divisão de Segurança Universitária (DSU) no ano de 2008, e que
provavelmente seria necessária a atualização do projeto, já que os equipamentos se
tornaram obsoletos. A seguir, o Professor Adalson de Oliveira Nascimento sugeriu
que se convidasse o pessoal da Segurança Universitária da UFMG (DSU) para vir
até a Escola discutir sobre a instalação de câmeras. Desta forma, o próximo passo
seria entrar em contato com a DSU e solicitar um novo projeto para a Unidade.
Ainda sobre segurança, o servidor Wallison disse que os porteiros são excelentes,
mas afirmou não saber qual é a orientação com relação ao horário deles apagarem
as luzes e sugeriu que fosse às 23 horas, para que os servidores saíssem do
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complexo com maior segurança. Disse ainda que percebeu que houve um aumento
do número de seguranças na FAFICH. O Professor Carlos Alberto afirmou que esta
medida foi tomada em caráter de urgência e que o Magnífico Reitor afirmou em
Reunião do Conselho Universitário, que os seguranças iriam voltar em todas as
Unidades o mais breve possível. O servidor Wallison ainda apontou um problema
com relação à abordagem que os porteiros e seguranças devem efetuar em
determinadas situações e questionou se existem regras de intervenção ou uma
espécie de protocolo a ser seguido pelos mesmos quanto à abordagem de pessoas. O
servidor Wallison ainda falou a respeito das festas realizadas na FAFICH e citou a
festa “Na tora”, onde há enorme descontrole, porque há consumo de drogas,
bebidas e comércio de comidas, bebidas, entre outros. A Professora Maria Guiomar
levantou a discussão sobre a mobilidade nos estacionamentos da Letras e Faculdade
de Ciências Humanas (FAFICH), para servidores docentes e técnicoadministrativos da ECI. Afirmou que poderia haver um selo unificado para as três
Unidades, para que houvesse flexibilidade no uso dos mesmos. Com relação aos
cursos noturnos, disse que a Escola poderia promover outros tipos de atividades de
integração e que há problemas com relação ao turno noturno, porque as aulas
acabam muito tarde e o aluno na maioria das vezes não tem boas condições de
transporte. Portanto, a ECI deveria se esforçar para realizar atividades integradas
com os alunos do curso noturno e sugeriu que houvesse uma política pedagógica
para humanizar os cursos. A Professora Letícia Julião afirmou que a vida
acadêmica “saiu da ECI” e sugeriu que a unidade fosse mais ocupada, pois ela
acredita que com as aulas no CAD-02 os alunos nunca irão criar uma identidade
com a Escola. O Professor Jorge Tadeu corroborou com a Professora Maria
Guiomar e disse que há um grande vazio na Escola e afirmou que é questão de
planejamento trazer as turmas para a ECI. A servidora técnico-administrativa Élida
Pieri, afirmou que este planejamento de ocupação já é realizado e que há grande
esforço em trazer as turmas para a unidade, mas infelizmente a realidade de espaço
físico da ECI não permite trazer todas as turmas, já que o espaço é reduzido, com
poucas salas que tem a capacidade máxima de 40 alunos. Desta forma, todos os
semestres a secretária geral se reúne com os secretários dos Colegiados dos cursos
de graduação com o intuito de realizar uma análise detalhada de quais turmas é
possível trazer para a Unidade, considerando o número de matrículas efetivadas. A
servidora Élida Pieri, afirmou ainda que a reserva é feita por semestre letivo e que é
impossível se conseguir espaço no CAD-02 se a reserva não for realizada com
bastante antecedência, tendo em vista que é um espaço muito disputado pelas
Unidades Acadêmicas. Desta forma, realiza-se em um primeiro momento a reserva
no CAD-02 das turmas com número superior a 40 vagas para garantir o espaço e se
a quantidade de matrículas nas turmas for inferior a 40, cancela-se a reserva no
CAD-02, caso haja espaço físico disponível na Unidade para abrigar as turmas.
Desta forma, as pessoas envolvidas neste processo, se esforçam muito no sentido de
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ocupar ao máximo o espaço da Escola sempre levando em consideração a garantia
do conforto dos discentes. O Professor Marcello Bax se manifestou e afirmou que a
questão da falta de identidade dos alunos não tem uma relação com a utilização do
CAD-02 e afirmou que existem outras variáveis a serem consideradas. O servidor
Lucas Gomes corroborou com a fala do Professor Marcello Bax e disse que nunca
percebeu a existência desta identidade que alguns afirmam existir. A discente
Sheila Ferreira Coelho indagou sobre a questão da segurança e disponibilidade das
imagens das câmeras de segurança e perguntou ainda sobre a viabilidade de
comércio de lanches no Diretório Acadêmico da ECI. Foi informado à mesma que a
Segurança Universitária é que tem autoridade para ceder imagens e que é
expressamente proibido o comércio de qualquer espécie no espaço físico no D.A.,
tendo em vista a inexistência de licitação e fiscalização da vigilância sanitária. O
Professor Adalson se manifestou e informou que no dia 31 de março, o Conselho
Universitário se reuniu e o clima estava bastante tenso. Ficou evidente que o
problema de segurança envolve todas as Unidades e que foram relatados problemas
diversos em outras Unidades como depredação do patrimônio público, assedio
sexual, uso de drogas, entre outros. O fato é que a Reitoria está mapeando a
situação das Unidades e está preparando um plano para enfrentar os inúmeros
problemas. O Professor Carlos Alberto informou que pretende conversar com a
Diretoria da FAFICH sobre a devolução das salas, já que está havendo uma
discussão na FAFICH sobre a redistribuição dos centros acadêmicos e ele se
comprometeu a trazer a todos uma notícia sobre o assunto em outra oportunidade.
Foi questionado também o fato da sala de aula no 3º andar, ao lado do banheiro,
estar sendo usada como depósito de mobiliários. O Professor Carlos Alberto Ávila
pediu o apoio da Congregação com relação à ocupação de gabinetes de professores,
e informou que os gabinetes individuais terão que ser compartilhados com um ou
mais docentes, tendo em vista que em breve, a Escola irá receber pelo menos 06
(seis) novos docentes provenientes dos concursos a serem realizados neste ano de
2015. O Professor Carlos afirmou que as prioridades da reforma da ECI são o
segundo andar da Biblioteca e a intervenção do laboratório de informática (LTI). O
Professor Carlos Alberto pediu permissão para chamar o Edgard Gonzaga, servidor
lotado no setor de contabilidade da ECI, para comparecer à Reunião, caso fossem
necessários esclarecimentos sobre a APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DO
ANO DE 2014, para aprovação da Congregação. Foram apresentados três
documentos: balancete, documento analítico e regime de caixa de 2004 a 2014
(fonte: portal da transparência). Em resumo, foram apresentadas as contas de 2014
e feitos alguns esclarecimentos com relação à destinação dos recursos. O servidor
Edgard enfatizou a importância do Planejamento e pediu a colaboração de todos no
sentido de adiantarem os Projetos para 2015 e os detalhamentos dos mesmos,
mesmo que ainda não exista o orçamento da União. Ele enfatizou o empenho da
servidora Neusa, da seção de compras, e informou que a devolução de dinheiro é
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muito grande, porque há falta de planejamento. A Professora Letícia Julião,
coordenadora do curso de graduação em museologia no ano de 2014, afirmou que,
em função dos muitos compromissos dos docentes, o Colegiado de Museologia não
teve condição para fazer o Projeto para que a FUNDEP executasse os recursos
destinados ao Laboratório de Preservação de Acervos. O Professor Carlos Alberto
afirmou que os Recursos REUNI não são exclusivos dos cursos de graduação e sim
da Unidade. Disse ainda que haverá critérios para o gasto dos recursos. Após a
discussão, a prestação de contas de 2014 foi aprovada por unanimidade. O
Professor Carlos Alberto informou que, como já havia passado do horário de
término da reunião, o item onze da pauta, referente à alocação das vagas do turno
da tarde do Curso de Biblioteconomia teria que ser discutido em uma próxima
Reunião da Congregação. O Presidente da Congregação agradeceu a presença de
todos. A seguir, 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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CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA
ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MINAS GERAIS REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2015.
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