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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 SETEMBRO DE 2015. Às quatorze horas do dia dezesseis de
setembro 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, Cíntia de Azevedo Lourenço, Dalgiza Andrade Oliveira, Ivana Denise Parrela,
Letícia Julião, Lígia Maria Moreira Dumont, Luiz Henrique Assis Garcia, Maria da
Conceição Carvalho, Marta Eloisa Melgaço Neves, Rubens Alves da Silva. Registrou-se a
presença da representante do corpo discente Sheila Ferreira Coelho. Ausências
justificadas dos professores Jorge Tadeu de Ramos Neves e Marcello Peixoto Bax e da
representante dos servidores técnico-administrativos em educação Élida Mara
Mascarenhas Pieri. 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. Escolha dos membros da Banca Examinadora para a avaliação de
desempenho para a progressão para a Classe de Professor Associado de interesse da
professora Cíntia de Azevedo Lourenço – O Prof. Carlos Alberto explicou que de acordo
com o artigo 37 da Resolução Complementar 01/2008 do Conselho Universitário, a
Congregação deverá 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 LivreDocente. 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 um suplente. Foram colocados em
votação os nomes, aprovados por 14 (quatorze) votos a favor e uma abstenção, ficando
assim constituída a lista de nomes dos membros da ECI, em ordem de prioridade para
consulta: 1º) Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima; 2º) Marlene Oliveira Teixeira de
Melo; 3º) Marcello Peixoto Bax; 4º) Maurício Barcellos de Almeida. Em seguida foram
sugeridos nomes de professores externos à Unidade para comporem a banca examinadora.
Foram colocados em votação os nomes, aprovados por 14 (quatorze) votos a favor e uma
abstenção, ficando assim constituída a lista de nomes dos membros externos à Unidade:
1º) Aureliano Angel Bressan (Depto. Ciência Administrativas da FACE); 2º) Dalmir
Francisco (Depto. de Comunicação Social da FAFICH); 3º) Marco Aurélio Rodrigues
(Depto. Ciência Administrativas da FACE). 2. Definição de política a ser observada no
julgamento das justificativas apresentadas por professor candidato à progressão a
Classe C, professor adjunto, por desempenho acadêmico, para a não obtenção de
grau de Doutor. O Prof. Carlos Alberto explicou que pelo artigo 13 da Resolução
Complementar 01/2008 do Conselho Universitário, a Congregação deverá estabelecer esta
política de julgamento das justificativas. Discutiu-se se a Congregação iria estabelecer os
critérios nesta reunião ou formar uma comissão com esta finalidade. Foi aprovada a
formação da comissão para estabelecer os critérios para analisar as justificativas pela não
obtenção de grau de Doutor, que ficou composta pelos professores: Adalson de Oliveira
Nascimento, Dalgiza Andrade Oliveira e Rubens Alves da Silva. 3. Escolha de membros
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para a Comissão Julgadora para avaliação das justificativas apresentadas pelo
professor candidato à progressão a Classe C, professor adjunto, por desempenho
acadêmico, para a não obtenção de grau de Doutor, conforme determina o artigo 13 da
Resolução Complementar 01/2008 do Conselho Universitário. Foi aprovada a Comissão
Julgadora que ficou assim composta: professores Adalson de Oliveira Nascimento,
Dalgiza Andrade Oliveira e Rubens Alves da Silva, como membros titulares e Ivana
Denise Parrela, Letícia Julião e Maria da Conceição Carvalho, como membros suplentes,
respectivamente. 4. Escolha de membros para a Comissão para a elaboração de
proposta de parâmetros e indicadores de atividades (referidas no artigo 28) para a
promoção dos integrantes da carreira de magistério Superior para a Classe D,
Professor Associado, da ECI, conforme determina o artigo 30 da Resolução
Complementar 04/2014 do Conselho Universitário. Foi aprovada a Comissão que ficou
assim composta: professores Maria Aparecida Moura, Marlene Oliveira Teixeira de Melo,
Mônica Erichsen Nassif e Ricardo Rodrigues Barbosa. 5. Parâmetros e indicadores de
atividades para a progressão dos integrantes da carreira de magistério Superior das
Classes A, B, C e D da ECI. (Art. 18 da Resolução Complementar 04/2014 do Conselho
Universitário). O Prof. Carlos Alberto lembrou que a comissão elaborou os parâmetros que
foram aprovados pela Congregação, mas que ficou pendente os Colegiados definirem quais
os eventos acadêmicos seriam considerados para avaliação. O professor leu as sugestões
dos Colegiados: - trabalhos publicados no ENANCIB, Congresso Brasileiro de
Biblioteconomia e Documentação, Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em
Arquivologia e SEBRAMUS. Colocou-se em votação a proposta dos Colegiados e a
Congregação aprovou por unanimidade de votos. O Prof. Adalson apresentou os
parâmetros e os indicadores do desempenho didático, neste momento houve uma grande
discussão a respeito da pontuação dada da mesma forma para os cursos de Graduação
Presencial e Educação à Distância (EAD). O Prof. Luiz Henrique se posicionou totalmente
contrário valorar da mesma forma o ensino presencial e à distância. Essa opinião foi
seguida por alguns professores. Para a Profa. Alcenir a questão da educação à distância é
muito mais complexa e transpõe essa quantificação. Na sua opinião a modalidade de EAD,
para se efetivar como proposta educativa, em termos ideais, deveria ser sustentada por uma
equipe interdisciplinar em que estariam presentes para sua elaboração, o professor
conteudista, a equipe pedagógica, o design instrucional, o pessoal de TI, os bibliotecários
bem como o pessoal da comunicação. Entretanto, no âmbito da Universidade e no contexto
da Escola os professores que propõem curso a distância não dispõem de tal retaguarda e,
quando o fazem, buscam incorporar as potencialidades desta modalidade no processo
educativo. Portanto, em razão destes aspectos e dentro da realidade institucional, disse crer
que não deve haver diferença de pontuação entre o professor presencial e a distância pois
ambos, para que a dimensão educativa ocorra, terminam por incorporar estas diferentes
exigências no seu fazer. A Profa. Cintia Azevedo lembrou que a Universidade ao sugerir
disciplinas à distância pensou em turmas grandes, mais ou menos duzentos alunos. O Prof.
Luiz Henrique falou que não estava discutindo a carga de trabalho, mas a valoração igual
para aulas presenciais e à distância. O Prof. Adalson esclareceu que a comissão designada
para elaborar a proposta pensou na lógica de quantificar tudo aquilo que o docente faz, isto
é quantificar todas atividades dos docentes e o tempo que é gasto para desenvolve-las. Ele
lembrou que o ponto relacionado à curadoria ficou pendente devido à divergência entre os
departamentos. Na opinião da Profa. Letícia a atividade de curadoria deveria ser mais
2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Escola de Ciência da Informação

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

discutida. O Prof. Adalson sugeriu que o Colegiado de Museologia apresentasse uma
proposta sobre a questão da curadoria a ser discutida na próxima reunião. Colocou-se em
votação e a Congregação aprovou por unanimidade de votos. Em seguida o Prof. Carlos
Alberto colocou novamente em discussão os indicadores do desempenho didático para os
cursos de Graduação Presencial e Educação à Distância (EAD). Foram apresentadas duas
opções: a primeira apresentada pelo Prof. Luiz Henrique sugerindo que os cursos de
Educação à Distância valessem a metade dos cursos Presenciais; e a segunda proposta da
Profa. Adriana que as disciplinas de EAD e Presencial tivessem a mesma valoração. Após
ampla discussão, o Prof. Adalson sugeriu que a Resolução e o quadro de pontos voltasse
para discussão e aprovação na próxima reunião da Congregação, a sugestão foi aprovada.
6. Projetos para referendar – o Prof. Carlos Alberto apresentou para serem referendados
os projetos de pesquisas elaborados em conformidade ao Edital PROEXT 2015, informou
que todos foram aprovados pelas Câmaras Departamentais: - projeto “Avaliação
Museológica: Coleções e Museus da UFMG”, coordenado pela Profa. Letícia Julião; projeto “Carro Biblioteca”, coordenado pela Profa. Dalgiza Andrade Oliveira; - projeto
“Jogos interativos para ações educativas da Estação Ecológica da UFMG”, coordenado
pela Profa. Eliane Cristina de Freitas Rocha. Em seguida colocou em votação a aprovação
dos projetos, sendo referendados por unanimidade. 7. Atas das Reuniões da
Congregação de 17/04/2015 e 27/04/2015 - aprovadas por unanimidade dos presentes e
assinadas logo após sem alterações nos textos. 8. Processo de Progressão da professora –
Dalgiza Andrade Oliveira - Considerando que a professora completará o tempo exigido
para progressão em 20 de setembro de 2015 e que a Câmara Departamental do
Departamento de Organização e Tratamento da Informação aprovou o parecer de avaliação
de desempenho e seus Relatórios de Atividades referentes aos exercícios de 2013 e 2014, a
Congregação aprovou, o requerimento para progressão da professora DALGIZA do nível
II para o nível III da classe de PROFESSOR ADJUNTO. 9. Escolha de membros
para as bancas de concursos de professor titular – o Prof. Carlos Alberto falou da
dificuldade de montar a banca examinadora, pois da lista votada pela Congregação não foi
possível conseguir um nome para compor na qualidade de membro suplente externo à
UFMG, conforme exigência da Resolução 04/2014. Apresentou uma lista de nomes da
UFOP para ser aprovada, justificou a escolha devido a facilidade de contactar e a
proximidade da cidade, e que muitas vezes residem em Belo Horizonte. Colocado em
votação foi aprovado o nome do Prof. Aluísio Finazzi Porto. Foi também aprovada a
autorização para que o diretor faça contatos e escolha independente da ordem de votação,
considerando aquele que tiver disponibilidade na data agendada para o concurso. Em
seguida a Profa. Lígia Dumont solicitou a palavra e sugeriu que o site da Escola divulgue
mais o que a Escola faz e as premiações dos professores. O Prof. Carlos Alberto esclareceu
que não foi possível criar o setor de Comunicação tendo em vista o pedido de remoção da
servidora Ana Terto. Esclareceu que o novo funcionário Gustavo está temporariamente
gerenciando o site da Escola. INFORMES – o professor falou a respeito da obra que está
sendo realizada no primeiro andar no CENEX. Ele informou que o referido setor subirá
para o quarto andar e o espaço que antes era o Centro de Extensão seria ocupado pelo
Almoxarifado e setor de Patrimônio, e onde era o Almoxarifado seria ocupado pelo
Arquivo Deslizante e o setor de Compras irá para sala do atual setor de Arquivo. Não
havendo mais nenhuma manifestação, o Presidente da Congregação agradeceu a presença
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de todos e encerrou a sessão. E, para constar, eu, Eliedir Marcelina dos Santos Simões,
Secretária da Congregação, lavrei a presente ata, que assino.
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