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ATA DA REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE CIÊNCIA
DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2015. Às quatorze horas do dia quinze de maio 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, Alcenir Soares dos Reis, Beatriz Valadares Cendón,
Carlos Alberto Ávila Araújo, Cíntia de Azevedo Lourenço, Dalgiza Andrade Oliveira,
Ivana Denise Parrela, Lígia Maria Moreira Dumont, Luiz Henrique Assis Garcia, Marcello
Peixoto Bax, Maria da Conceição Carvalho, Cíntia Aparecida Chagas Arreguy, Rubens
Alves da Silva, Eliane Cristina de Freitas Rocha, Letícia Julião, Luiz Henrique Assis
Garcia. Registrou-se a presença dos representantes dos servidores técnicoadministrativos em educação Élida Mara Mascarenhas Pieri, Christiano Benvindo dos
Santos, Walisson da Costa Resende e Maianna Gisele de Paula. Registrou-se a presença
dos representantes do corpo discente Fernando Cesar Gomes e Jordeilson de Lana Silva.
O Presidente da Egrégia Congregação cumprimentou a todos os presentes e iniciou a
Reunião pedindo para que fosse incluída na ordem do dia a aprovação do EXTRATO DA
ATA DA REUNIÃO do dia 17 de abril de 2015, tendo em vista a solicitação do Setor de
Convênios da UFMG, que solicitou à Diretoria o envio da Ata em que foram referendados
os seguintes Projetos: “Saberes Plurais: sustentabilidade, patrimônio imaterial e
cidadania cultural”, sob a coordenação da Professora Maria Aparecida Moura e o
Projeto “Para Além da Sala de Aula EFA Veredinha”, sob a Coordenação da
Professora Terezinha de Fátima de Souza. O Professor Carlos Alberto Ávila Araújo,
colocou o Extrato da Ata em avaliação e, logo em seguida, aprovou-se o Extrato, sem
alterações, por unanimidade de votos. O Presidente da Congregação, seguiu a reunião com
o intuito de deliberar sobre o Projeto de criação do PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM INFORMAÇÃO & TECNOLOGIA. O Prof. Carlos Alberto, fez
um histórico sobre os encaminhamentos sobre a criação do novo programa. Informou que
os dois Departamentos (OTI e TGI) se reuniram no dia 12 de maio de 2015, e que, na
oportunidade, solicitaram ajustes e esclarecimentos à equipe proponente. A equipe
proponente realizou os ajustes solicitados e encaminhou novamente o projeto aos dois
Departamentos. Em reuniões realizadas no dia 14 de maio de 2015 os dois Departamentos
aprovaram o novo programa de Pós-Graduação. O Presidente da Congregação
informou ainda que as Câmaras dos dois Departamentos aprovaram as condições de
transição propostas pela equipe de professores envolvida no projeto. Em seguida, o Prof.
Carlos Alberto informou que faria a leitura do documento enviado no dia 25 de maio pela
equipe proponente à Congregação contendo as condições de transição, cuja cópia foi
entregue os presentes. Informou que após deliberação da Congregação, os pontos contendo
as condições de transição seriam transcritos integralmente na ata da reunião. O Professor
Carlos Alberto leu os três primeiros parágrafos do documento que traçam um histórico
sobre a criação da nova pós-graduação stricto sensu, depois de reuniões na ECI e PRPG. O
Presidente da Congregação seguiu a Reunião com o intuito de continuar a leitura do
documento, que trata das solicitações de alteração dos departamentos e as respectivas
respostas do grupo proponente. A primeira solicitação, cujo texto não foi alterado, diz
respeito à retirada de qualquer alusão ao programa PPGCI nos termos introdutórios do
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projeto. Os proponentes informaram que já haviam realizado e que a cópia impressa seria
enviada aos Departamentos. A segunda solicitação, cujo texto não foi alterado, é um
pedido de alteração do nome do novo curso. Os proponentes informaram que, o nome do
curso foi alterado para Programa de Pós-Graduação em Informação & Tecnologia
(PPGIT). A terceira solicitação, cujo texto não foi alterado, se refere à proposta dos
termos de transição entre os dois programas, ações e definição da atuação do corpo docente
de cada programa durante o período de transição. Neste momento, o Prof. Carlos enfatizou
que seria necessário criar uma espécie de “pacto de transição”, de acordo com a orientação
do Pró-Reitor de Pós-Graduação, Prof. Rodrigo Duarte, no dia 05/05/2015, quando disse
que seria necessário para o bom andamento do processo, que fosse feito um documento
registrando tal pacto. A quarta solicitação, diz respeito à criação de uma comissão de
transição. A congregação sugeriu que o texto inicial fosse alterado, e que a comissão de
transição existisse durante o período entre a proposição do novo programa e o
encerramento das defesas de alunos orientados por professores que deixarão de atuar no
programa. A quinta solicitação, refere-se à Revisão e divulgação de critérios de
credenciamento e descredenciamento de docentes. A resposta com relação a este item foi
modificada, tendo em vista que o Colegiado já havia adotado a Resolução antiga, vigente
em 2012. A sexta solicitação, refere-se à aprovação dos credenciamentos já avaliados pela
comissão designada pelo PPGCI. A sétima solicitação, diz respeito ao encaminhamento de
cópia impressa do Projeto, para análise e avaliação pelas Câmaras Departamentais e
posterior arquivamento em suas respectivas secretarias, o que já havia sido providenciado
pelo grupo proponente. Em seguida, após as deliberações, o Presidente da Congregação leu
as condições de transição transcritas a seguir: Durante o período de transição e criação do
segundo PPG na ECI, as ações necessárias serão definidas por uma comissão de
transição criada para esse fim. Todas as disciplinas do PPGCI programadas para o ano
de 2016, que estejam sob a responsabilidade do corpo docente que vai atuar para o
PPGIT, serão plenamente ofertadas, sem que haja prejuízos ao PPGCI e aos cursos de
graduação. Todos os alunos do PPGCI orientados pelo corpo docente que vai compor o
PPGIT serão orientados até o final da participação dos alunos no PPGCI; o corpo
docente do PPGIT, dessa forma, se compromete com as orientações atuais em andamento.
O colegiado do PPGCI já aprovou a criação de uma comissão de transição para atuar no
período em que se dará a transição, ou seja, da aprovação do âmbito da ECI até a
aprovação da CAPES. Decidiu-se também que essa comissão seja composta por quatro
membros, sendo: dois membros do colegiado do atual PPGCI (um representante do
PPGCI e um representante do PPGIT); dois membros externos ao colegiado (um
representante do PPGCI e um representante do PPGIT). A direção da Escola de Ciência
da Informação se compromete a fornecer, de forma equitativa, condições adequadas para
o funcionamento dos dois programas de pós-graduação stricto sensu da Escola, incluindo
espaço físico, recursos humanos e apoio tecnológico. Logo em seguida colocou-se em
votação o documento que foi aprovado por unanimidade dos votos. Logo a seguir, o
Professor Carlos Alberto Ávila Araújo e o Professor Adalson Nascimento apresentaram o
texto do Projeto de Criação do Novo Programa de Pós-Graduação, atendendo as
solicitações das Câmaras Departamentais. O professor Carlos Alberto Ávila Araújo
colocou em votação a aprovação do Projeto. Foram contabilizados uma abstenção e 23
(vinte e três) votos a favor. Logo em seguida, o próximo ponto de pauta a ser discutido
seria a “Alocação de vagas do turno da tarde do Curso de Biblioteconomia”, que segundo o
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Professor Adalson Nascimento já havia sido avaliado no final do ano de 2014, e que seria
colocado em discussão novamente em Reunião da Congregação. Tendo em vista que o
horário de término da Reunião já estava se esgotando, a Professora Cíntia de Azevedo
pediu para que a discussão fosse transferida para a próxima reunião. A Professora
apresentou brevemente alguns dados sobre o Projeto. 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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