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ATA DA REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE CIÊNCIA
DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2015. Às quatorze horas do dia primeiro de julho
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, Alcenir Soares dos Reis, Cíntia Aparecida Chagas Arreguy, Cíntia de
Azevedo Lourenço, Dalgiza Andrade Oliveira, Ivana Denise Parrela, Jorge Tadeu de
Ramos Neves, Letícia Julião, Lígia Maria Moreira Dumont, Maria da Conceição Carvalho,
Marta Eloísa Melgaço Neves, Cláudio Paixão Anastácio de Paula. Registrou-se a presença
dos representantes dos servidores técnico-administrativos em educação Élida Mara
Mascarenhas Pieri, Christiano Benvindo dos Santos e Maianna Gisele de Paula.
Justificaram as ausências os professores Adriana Bogliolo Sirihal Duarte. Registrou-se a
presença dos representantes do corpo discente Sheila Ferreira Coelho, Jordeilson de
Lana Silva. O Sr. Presidente cumprimentou a todos e declarou abertos os trabalhos.
INFORMES - O Presidente da Congregação iniciou a reunião com um informe a respeito
da obra que está sendo realizada no primeiro andar, envolvendo o CENEX. Informou que o
referido setor será transferido para o quarto andar e o espaço que antes do Centro de
Extensão será ocupado pelo Almoxarifado, e onde era o Almoxarifado será ocupado pelo
Arquivo. Informou que se trata de uma obra que estava prevista para ocorrer já há muitos
anos, mas que não foi colocada em prática por várias razões. Disse que apesar do atual
período de greve, a instalação é necessária já que o prazo para a garantia do equipamento
arquivos expirará no mês de novembro de 2015. Informou ainda que o equipamento e o
serviço de instalação foram adquiridos no ano de 2010, e, se não houver a instalação ate
novembro de 2015 nesse prazo poderia haver um grande prejuízo para a Unidade.
ORDEM DO DIA – 1. Alocação das vagas do turno da tarde do Curso de
Biblioteconomia. O Presidente da Congregação lembrou que a realocação das vagas turno
da tarde foi aprovada em Reunião da Congregação em dezembro de 2014, mas que ficou
em discussão, ainda, o destino das 40 (quarenta) vagas vespertinas do Curso de
Biblioteconomia: se seriam 20 para noite e 20 para manhã, ou 40 para noite. O Presidente
da Congregação passou a palavra para a Professora Cíntia de Azevedo Lourenço,
coordenadora do Curso de Biblioteconomia da ECI. A professora apresentou várias
questões como a superlotação das turmas, alterações orçamentárias com a redistribuição de
vagas, distribuição de encargos entre docentes e sobre a questão central que seria a
realocação das vagas do turno da tarde. A professora Cíntia de Azevedo Lourenço
informou que fez um levantamento da taxa de evasão nos últimos anos e disse que o que
mais acontece no curso de biblioteconomia é a mudança de turno do diurno para o noturno,
onde a demanda é maior. Segundo ela, não há evasão significativa para outros cursos,
sendo que a evasão é mais significativa entre turnos. Disse ainda que a comissão fez uma
análise também do número de alunos que realizaram o trancamento total de matrícula,
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geralmente por motivo de saúde, morte na família, dentre outros fatores. Ela apresentou
ainda, levantamentos relativos à reopção, análise de trancamentos e a quantidade de
formandos no curso de biblioteconomia, quantidade de disciplinas por docentes entre
outras informações. Afirmou que houve a inversão de entradas, relação entre o total de
vagas oferecidas por semestre e total de matrículas. A professora Cíntia de Azevedo
Lourenço apresentou a “Proposta da Matriz da Biblioteconomia – Proposta Curricular”
onde haveria três percursos (ênfase em Biblioteconomia e Sociedade, ênfase em Gestão e
Tecnologia e ênfase em Organização e Tratamento). Após a explanação da Profa. Cíntia de
Azevedo, o Professor Carlos Alberto Ávila, pediu a palavra e abriu para esclarecimentos.
O Prof. Adalson de Oliveira Nascimento lembrou a todos sobre a discussão central que
seria a destinação das vagas. O discente Jordeilson Lana sugeriu que estas questões
deveriam ser estudadas por uma “nova comissão” composta por pelo menos um discente e
um servidor técnico-administrativo. Esclareceu-se que esta comissão teria a finalidade de
avaliar sobre a destinação das vagas do curso de biblioteconomia. Sugeriu-se colocar em
votação sendo que duas opções foram apresentadas. A primeira opção seria já decidir sobre
a destinação das vagas e a segunda que fosse constituída uma nova comissão: a primeira
opção teve 03 (três) votos e a segunda 13 (treze) votos. Portanto decidiu-se pela
constituição da nova comissão que seria composta pelos membros já participantes e
incorporados um discente, um servidor técnico-administrativo e a Profa. Lígia Maria
Moreira Dumont. Decidiu-se também sobre o prazo para a apresentação dos resultados da
comissão seria 15 de setembro de 2015. 2. Escolha de membros para as bancas de
concursos de professor titular. O Presidente da Congregação informou que é atribuição
da congregação escolher a banca dos concursos de titular e que esta deveria ser composta
por 03 (três) membros externos, 01 (um) membro suplente e 01 (um titular). Colocou-se
em votação os seguintes nomes de professores titulares da Escola de Ciência da
Informação: Prof. Ricardo Rodrigues Barbosa (com 12 votos), Profa. Lígia Maria Moreira
Dumont (07 votos) , Profa. Maria Aparecida Moura (05 votos), Profa. Bernadete Santos
Campello (04 votos) e Profa. Beatriz Valadares Cendón (02 votos). Logo após, colocou-se
em votação os seguintes nomes de professores titulares externos: Henriette Ferreira
GomesUFBA - com 05 votos, Murilo Bastos da Cunha (UNB) - com 08 votos, José
Augusto Chaves Guimarães (com 07 votos), Antônio Miranda (com 09 votos), Mamede
Lima (UNB) - com 02 votos, Ida Stumpf (UFRGS) - com 06 votos, Leilah Santiago
Bufrem (UFPR) - com 03 votos, Juvêncio Braga Lima - com 01 voto, Emir Suaiden - com
10 votos e Eliany Araujo - com 04 votos). 3. Política de ocupação de gabinetes de
professores; O item foi retirado da pauta. 4. Parâmetros e indicadores de atividades
para a progressão dos integrantes da carreira de magistério Superior das Classes A,
B, C e D da ECI. O Presidente da Congregação esclareceu que a Congregação deve
deliberar os parâmetros e indicadores com base na minuta do Departamento de Teoria e
Gestão da Informação e do Departamento de Organização e Tratamento da Informação. O
Prof. Carlos Alberto esclareceu que os Departamentos discordaram em alguns pontos.
Após discussões e esclarecimentos definiu-se que este item voltaria a ser discutido na
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próxima reunião da Congregação para que o ponto relacionado à curadoria fosse avaliado
pelos membros da Congregação.. 5. Política de concessão de auxílio financeiro para a
participação coletiva de alunos em eventos acadêmico/científicos nacionais
organizados por entidades estudantis das áreas de arquivologia, biblioteconomia e
museologia. O item foi retirado da pauta. 6. Política de Apoio Financeiro para
participação de docentes em eventos. O item foi retirado da pauta. DIVERSOS – 7.
Relatório Final de Avaliação do estágio probatório da Professora Célia da Consolação
Dias, do Departamento de Organização e Tratamento da Informação da Escola de
Ciência da Informação. O Presidente da Congregação, Prof. Carlos Alberto, leu o parecer
da comissão de avaliação, que recomendou que a professora fosse aprovada em seu estágio
probatório. Colocou-se em votação e a Congregação aprovou por unanimidade de votos.
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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