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ATA DA REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE CIÊNCIA
DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2015. Às quatorze horas do dia quatro de
novembro 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, Mônica Erichsen Nassif, Beatriz Valadares Cendón,
Cíntia de Azevedo Lourenço, Dalgiza Andrade Oliveira, Ivana Denise Parrela, Jorge Tadeu
de Ramos Neves, Eliane Cristina de Freitas Rocha, Marta Eloísa Melgaço Neves.
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. Registrou-se a presença da representante dos discentes Sheila Ferreira
Coelho. Justificaram as ausências os professores, Adriana Bogliolo Sirihal Duarte, Letícia
Julião, Marcello Peixoto Bax, Rubens Alves da Silva, Alcenir Soares dos Reis e a discente
Marielle Medeiros. O Presidente da Congregação da Escola de Ciência da Informação,
Professor Carlos Alberto Ávila Araújo, passou para o primeiro ponto de pauta. ORDEM
DO DIA. 1. Homologação do resultado final dos concursos para a Classe Titular dos
Professores Marcello Peixoto Bax e Marta Araújo Tavares Ferreira. Leu-se o parecer
final conclusivo do pedido de promoção para a classe de professor titular do docente
Marcello Peixoto Bax e logo após, passou-se para a deliberação. Com 13 (treze) votos a
favor e 01 (uma) abstenção, aprovou-se o pedido de promoção do referido docente. Logo
após, seguiu-se para a leitura do parecer final conclusivo do pedido de promoção para a
classe de professor titular da docente Marta Araújo Tavares Ferreira e logo em seguida,
passou-se para a deliberação. Com 14 (quatorze) votos a favor, aprovou-se o pedido de
promoção da referida docente. 2. Aprovação do Planejamento Estratégico do
Departamento de Organização e Tratamento da Informação para o triênio 20142016. O Presidente da Congregação leu o documento, que foi encaminhado a todos os
membros da Congregação com a devida antecedência. Destacou os objetivos e metas do
Departamento a serem alcançadas nos próximos anos, a previsão de novas vagas docentes
e das necessidades do Departamento para o alcance das metas estabelecidas. A chefe do
Departamento de Organização e Tratamento da Informação, Profa. Marta Eloísa Melgaço
Neves, esclareceu sobre a importância deste Planejamento Estratégico para a Escola de
Ciência da Informação. Logo após, seguiu-se para a deliberação e o Planejamento
apresentado foi aprovado por unanimidade dos presentes. 3. Parâmetros e indicadores de
atividades para progressão dos integrantes da carreira de magistério superior da
classes A, B, C e D da ECI. Esclareceu-se que este item já foi discutido em três reuniões
anteriores. O Professor Adalson de Oliveira Nascimento informou que foram elaboradas
duas propostas, uma de cada Departamento e que há um ponto de discordância, 7.12, que
diz respeito à Curadoria. Após debates, decidiu-se colocar em deliberação a aprovação
integral da minuta do Departamento de Organização e Tratamento da Informação, o
documento foi aprovado com treze votos a favor e uma abstenção. Segue anexo a esta ata o
documento aprovado. 4. Política a ser obervada no julgamento das justificativas
apresentadas pelo professor candidato à progressão a Classe C, professor adjunto,
por desempenho acadêmico, para a não obtenção de grau de Doutor. (Art. 13 da
Resolução Complementar 01/2008 do Conselho Universitário). O Professor Adalson de
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Oliveira Nascimento esclareceu que a comissão designada para elaborar a proposta reuniuse nos dias 24/09 e 29/10/2015 e como resultado final dos trabalhos, a Comissão propôs
que não sejam aceitas as seguintes justificativas: 1) Inexistência de condições necessárias,
tais como licença para qualificação e bolsa de Estudo; 2) Inexistência de curso de
doutorado no Brasil na área de interesse; 3) Foro íntimo ou justificativas pessoais e
particulares. Após discussões, decidiu-se alterar a redação do item três que ficou com a
seguinte redação: “No julgamento das justificativas apresentadas pelo professor candidato
à progressão para a não obtenção de grau acadêmico, de acordo com o artigo 13 da
Resolução Complementar 01/2008 da UFMG. Não serão aceitas as seguintes justificativas:
Inexistência de condições necessárias, tais como licença para qualificação e bolsa de
estudo; Inexistência de curso de doutorado no Brasil na área de interesse do candidato;
Foro íntimo ou justificativas pessoais e particulares não declaradas e não documentadas. 5.
Destinação de equipamento Scanner Scan Robot MDS 2.0. O Presidente da
Congregação, Professor Carlos Alberto, informou que em junho de 2014 o equipamento foi
adquirido ao custo de R$ 355.500,00 e que o valor anual do contrato de manutenção está
orçado em torno de R$45.000,00. Informou a todos sobre o Ofício enviado pelo Diretor da
Biblioteca Universitária (BU), Sr. Wellington Marçal de Carvalho à Escola de Ciência da
Informação solicitando a transferência do equipamento para o Sistema de Bibliotecas da
UFMG para ser utilizado em projetos desenvolvidos pela BU. O Professor Adalson de
Oliveira Nascimento, apresentou o equipamento a por meio de imagens e vídeo, e
informou que o equipamento é um scanner de produção com capacidade para mais de
3.000 (três mil) páginas por hora e realiza também o tratamento de imagens. Afirmou que
o equipamento está subutilizado na Biblioteca da ECI e que, segundo o representante da
própria empresa que comercializa o equipamento. O Prof. Adalson informou, ainda, que a
Direção da ECI irá enviar uma mensagem a toda a comunidade e que acredita que pode
haver projetos e iniciativas na Universidade que poderiam ser desenvolvidos utilizando o
equipamento. O Professor Adalson passou a palavra para a Profa. Célias Dias que falou um
pouco sobre processo de aquisição do scanner. Esclareceu que os recursos para a compra
do equipamento foram disponibilizados Reitoria, pelo então Reitor Prof. Clélio Campolina
para a ECI, a pedido do Professor Ricardo Rodrigues Barbosa, então Diretor da ECI. A
Profa. Célia afirmou que utiliza o equipamento em sua disciplina e que acha muito
importante para a formação dos alunos da ECI e para apoiar outros Projetos da UFMG. A
servidora técnico-administrativa Maianna Gisele de Paula informou que atualmente o
scanner é operado pelo técnico em informática da Biblioteca Ricardo Damaceno, e que ele
recebeu treinamento da empresa e é totalmente capacitado para operar o equipamento.
Afirmou ainda que, por solicitação da diretoria passada, Prof. Ricardo Rodrigues Barbosa,
o equipamento deveria ser operado por pessoas capacitadas e o seu uso não poderia ser
liberado sem a presença de um servidor responsável devidamente capacitado para
operacionalizar a máquina. Afirmou ainda que o equipamento esta sendo pouco utilizado e
que até o momento foram registradas 54 digitalizações, de acordo com o contador
automático do scanner, e que em nenhum momento houve a inviabilização de utilização do
equipamento por parte da equipe da Biblioteca. A Profa. Lígia Maria Moreira Dumont
disse que seria interessante que verificássemos juntamente com a Reitoria sobre a questão
orçamentária para a viabilização do contrato de manutenção do equipamento e que a
Reitoria não poderia ajudar a ECI para a manutenção do e que tentássemos viabilizar
projetos. O Professor Carlos Alberto, em seguida, se propôs a conversar com o Prof.
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Ricardo Rodrigues Barbosa para obter informação sobre a finalidade de aquisição do
scanner e com a Reitoria para sondar a possibilidade de auxílio para o pagamento do
contrato de manutenção anual. Assumiu o compromisso de dar conhecimento a todos os
docentes e técnicos sobre a existência do equipamento e analisar a partir daí os projetos
que irão surgir. 6/7. Política de apoio Financeiro para docentes e técnicos
administrativos em eventos. O Professor Carlos Alberto apresentou a proposta da
Diretoria, que já havia sido encaminhada para todos os membros da Congregação.
Informou que a Direção já apoia a participação de professores em eventos científicos no
país para a representação de setores institucionais da unidade e que tal política seria
mantida. Informou, ainda, que em função do pedido de diversos docentes, a Direção estava
apresentando uma proposta de “Apoio a participação em eventos científicos no país, para
apresentação e divulgação de resultado de pesquisa, através da concessão de diárias”. Após
algumas ponderações, definiu-se que tal proposta deveria voltar a ser discutida na próxima
reunião da Congregação com mais amadurecimento. Já com relação à proposta apresentada
de política de apoio para concessão de auxílio financeiro para os técnico administrativos,
sugeriu-se que esta proposta fosse informada a todos os TAE´s e, após discussão, fosse
retomada em uma outra reunião de Congregação. 8. Política de concessão de auxílio
financeiro para participação coletiva de alunos em eventos acadêmicos/científicos
nacionais organizados por entidades estudantis das áreas de arquivologia,
biblioteconomia e museologia. A pedido da discente Sheila Ferreira Coelho, este item foi
retirado de pauta e ficou a ser discutido em outro momento. 9. Ata da Reunião de
Congregação de 15/05/2015. Aprovada por unanimidade dos presentes e assinada logo
após sem alterações no texto. 10. Aprovação de Processo de Progressão Funcional dos
docentes Ivana Denise Parrela e Cláudio Paixão Anastácio de Paula. O Presidente da
Congregação leu os pareceres departamentais e logo em seguida colocou em votação a
aprovação dos processos de progressão. Portanto, por unanimidade de votos foram
aprovados os processos de Progressão Funcional da Profa. Ivana Denise Parrela e do Prof.
Cláudio Paixão Anastácio de Paula. 11. Vagas remanescentes do curso de Arquivologia.
A Profa. Ivana Denise Parrela afirmou que a Congregação e os Departamentos deveriam
dar anuência para as vagas remanescentes do curso de Arquivologia. O Presidente da
Congregação esclareceu que a Congregação não poderia dar anuência já que o assunto não
tinha passado pela deliberação dos departamentos. INFORMES. O Professor Carlos
Alberto leu um pedido dos alunos do Curso de Arquivologia da ECI a respeito de terem
aulas no Centro de Atividades Didáticas e algumas reivindicações. O Professor pediu para
e servidora Élida Pieri fazer alguns esclarecimentos sobre o processo de reserva de espaço
no CAD02 e na ECI, e ela fez alguns esclarecimentos, mas pediu que este item fosse
discutido com mais calma em outra oportunidade, tendo em vista que o horário da reunião
já havia se excedido e que gostaria de ter mais tempo para esclarecer alguns pontos. Logo
após a Profa. Dalgiza de Andrade informou que deixou da Coordenação do Carro
Biblioteca. 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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