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ATA DA REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2015. Às quatorze horas do dia
vinte e sete 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 Prof. 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, Alessandro Ferreira Costa, Cíntia de Azevedo Lourenço, Jorge Tadeu
de Ramos Neves, Letícia Julião, Luiz Henrique Assis Garcia e Marta Eloisa Melgaço
Neves.Registrou-se a presença dos representantes dos servidores técnicoadministrativos em educação Christiano Benvindo dos Santos, Lucas Gomes
Fernandes e Maianna Gisele de Paula. Registrou-se a presença da representante do
corpo discente Sheila Ferreira Coelho. Ausências justificadas dos professores Beatriz
Valadares Cendón, Dalgiza Andrade Oliveira, Ivana Denise Parrela, Lígia Maria
Moreira Dumont, Maria da Conceição Carvalho, Marcello Peixoto Bax e Rubens Alves
da Silva 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. Destinação de equipamento scanner ScanRobot MDS 2.0
– o Prof. Carlos Alberto solicitou autorização aos membros da Congregação para fazer
inversão da pauta colocando o item 6 como o primeiro da pauta e também para convidar
o Prof. Ricardo Rodrigues Barbosa, que ocupava a diretoria da ECI a época em que o
equipamento foi adquirido, para participar da reunião durante a discussão deste item.
As solicitações do professor foram aceitas por unanimidade. Dando início à discussão
do assunto o professor falou do ofício enviado pelo Diretor da Biblioteca Universitária
(BU), bibliotecário 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. Lembrou que na reunião da
Congregação de 04/11/2015 foi sugerido que a diretoria procurasse a Reitoria, o Prof.
Ricardo Rodrigues Barbosa e o diretor da BU para tratar do assunto. O Prof. Carlos
Alberto informou que conversou com a Profa. Sandra Goulart Almeida, Vice-Reitora e
que, na visão dela, o equipamento deve ser de multiuso, compartilhado entre diversas
unidades, independentemente de onde estiver alocado. A Vice-Reitora disse, ainda, que
a administração central poderia, eventualmente, contribuir com parte dos recursos para
manutenção do equipamento, desde que haja a participação de diversas Unidades.
Posteriormente, o Prof. Carls Alberto passou a palavra ao Prof. Ricardo e solicitou que
relatasse o processo de compra do scanner e o que justificou a aquisição. O Prof.
Ricardo explicou que solicitou à Reitoria a disponibibilização de verba para a compra
de um scanner de grande porte e que a Reitoria disponibilizou o montante solicitado
exclusivamente para a aquisição do aparelho. O Prof. Jorge perguntou se na época foi
elaborado algum tipo de projeto que justificasse a compra do equipamento, o Prof.
Ricardo respondeu que não houve a elaboração de projeto, já que a compra do
equipamento foi uma oportunidade tendo em vista a disponibilidade orçamentária da
UFMG à época. O Prof. Luiz Henrique questionou se houve algum valor previsto para a
manutenção do equipamento, o Prof. Ricardo disse que não. Após prestar os
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esclarecimentos ele se retirou da reunião. O Prof. Carlos Alberto informou que entrou
em contato com o Sr. Wellington, diretor da BU, que disse estar ciente de ter de arcar
com o custo da manutenção do equipamento caso ocorra a eventual transferência. O
Prof. Carlos Alberto disse que concordava que o equipamento fosse de multiuso, pois
acredita que nenhuma unidade da UFMG, isoladamente, tem demanda suficiente para o
uso do equipamento. Disse ainda acreditar que a presença do equipamento na ECI só se
justificaria se houvesse efetivo multiuso e projetos que gerassem arrecadação de
recursos. A Chefe da Biblioceca Etelvina Lima, bibliotecária Maianna, explicou que à
época da aquisição do equipamento não foi pedido à biblioteca um estudo para o
dimensionamento do scanner a ser adquirido. Foi solicitado que a biblioteca
providenciasse somente um orçamento do custo do equipamento e que não havia um
projeto que dimensionasse as necessidades da ECI. Lembrou que, à época da aquisição,
a biblioteca sugeriu um scanner mais barato, similar ao da Faculdade de Letras. Apesar
de custo inferior, a biblioteca julgava que seria suficiente para a demanda da escola.
Não foi aceito pela Diretoria, tendo em vista que a verba destinada era maior e
considerou-se uma oportunidade a compra de um equipamento mais potente. O Prof.
Jorge perguntou quantas cópias foram feitas durante o período. A Bibliotecária Maianna
informou que entre junho de 2014 e novembro de 2015, o equipamento realizou cerca
de 50 seções de escaneamento. O Prof. Carlos Alberto informou que o assunto
retornaria à pauta da Congregação em reunião posterior. 2. Aprovação das atas das
reuniões de Congregação dos dias 01 de julho, 16 de setembro e 04 de novembro de
2015 – foram aprovadas por unanimidade dos presentes e assinada logo após sem
alterações no texto. 3. Alocação de aulas no CAD 2 e na Escola de Ciência da
Informação – este item foi retirado de pauta. O Prof. Carlos Alberto informou que seria
discutido posteriormente. 4. Processo de progressão da Profa. Cristina Dotta Ortega
- considerando que a professora completou o interstício exigido para progressão em 14
de outubro de 2015; 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, tendo emitido
parecer favorável a respeito dos mesmos, a Congregação aprovou o requerimento para
progressão da Prof. CRISTINA do nível III para o nível IV da classe de
PROFESSOR ADJUNTO. 5. Relatório Final de Avaliação do Estágio Probatório
da Profa. Maria Aparecida Moura, do Departamento de Organização e Tratamento da
Informação da Escola de Ciência da Informação – o Prof. Carlos Alberto leu o parecer
da comissão avaliadora composta pelos professores Vera Alice Cardoso Silva
(Assessora do Reitor – Unidade Seccional de Correição-USEC), Regina Helena de
Freitas Campos (Departamento de Administração Escolar – Faculdade de Educação) e
Geraldo Robson Mateus (Departamento de Ciência da Computação), que recomendou
que a professora fosse aprovada em seu estágio probatório. Em seguida apresentou o
Relatório Final de Avaliação do Estágio Probatório da Profa. Beatriz Valadares
Cendón, do Departamento de Organização e Tratamento da Informação da Escola de
Ciência da Informação – o Prof. Carlos Alberto leu o parecer da comissão avaliadora
composta pelos mesmos professores da banca da Profa. Maria Aparecida. A comissão
recomendou que a Profa. fosse aprovada em seu estágio probatório. Colocou-se em
votação os dois processos foram aprovados pela Congregação por unanimidade de
votos. 6. Homologação do Processo de Promoção para classe de professor associado
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da Profa. Cíntia de Azevedo Lourenço – o Prof. Carlos Alberto leu o parecer da banca
examinadora composta pelos professores Aureliano Angel Bressan (Departamento de
Ciências Administrativas da FACE/UFMG), Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima e
Marlene Oliveira Teixeira de Melo (Departamento de Organização e Tratamento da
Informação da Escola de Ciência da Informação/UFMG), que considerou apta para a
promoção para a Classe de Professor Associado. Colocou-se em votação o processo
sendo aprovado pela Congregação por unanimidade de votos. 7. Escolha de
membro docente para compor o Comitê de Avaliação de Desempenho 2015 dos
servidores técnico-administrativos da Escola de Ciência da Informação - o Prof.
Carlos Alberto leu a correspondência da PRORH comunicando o início do processo de
avaliação obrigatória para todos os servidores efetivos do quadro. Explicou que cada
Unidade terá um Comitê Local de Avaliação que deverá ter como membro um docente
representante da Congregação da Unidade. A Profa. Cíntia de Azevedo Lourenço se
colocou a disposição de participar, sendo seu nome aprovado por unanimidade. 8.
Política de Apoio Financeiro para participação em eventos dos servidores docentes
e técnicos administrativos – o Prof. Carlos Alberto colocou em discussão a proposta
apresentada pela diretoria e passou a palavra para o Prof. Adalson que explicou que a
submissão da política para deliberação na Congregação tinha como objetivo formalizar
os critérios de concessão de auxílio financeiro que já eram praticados na ECI. Em
seguida apresentou o documento contendo a proposta de política e lembrou que o
assunto já havia sido objeto de discussão na Congregação desde a reunião realizada em
01 de julho de 2015. A proposta de apoio financeiro para professores interessados em
apresentar trabalhos em eventos científicos foi rejeitada. Considerou-se que existem
diversos canais de apoio financeiro para este tipo de demanda, inclusive a própria
PRPQ/UFMG mantém um programa com esta finalidade. As propostas de apoio aos
docentes para “Participação em eventos de interesse institucional no país para a
representação de setores institucionais da unidade” e “Execução de atividades de ensino
de graduação com alunos fora de Belo Horizonte” foram aprovadas. As propostas de
apoio aos Técnicos Administrativos em Educação visando “Participação em eventos e
cursos de formação de interesse da administração” e “Participação em eventos
científicos no país, para apresentação e divulgação de resultado de pesquisa, através da
concessão de diárias”. Segue anexa a ata o quadro contendo a “Política de apoio a
participação de servidores da ECI/UFMG em eventos” aprovado na reunião. 9. 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 - a representante discente
solicitou a retirada do assunto de pauta, para que fosse discutido entre os alunos e
apresentada em outra reunião. A solicitação da aluna foi aprovada. 10. Processo de
progressão da Profa. Terezinha de Fátima Carvalho de Souza - considerando que a
professora completou o interstício exigido para progressão em 23 de junho de 2015;
que a Câmara Departamental do Departamento de Organização e Tratamento da
Informação aprovou seus Relatórios de Atividades referentes aos exercícios de 2013 e
2014, tendo emitido parecer favorável a respeito dos mesmos, a Congregação aprovou
o requerimento para progressão da Profa. TEREZINHA do nível III para o nível IV
da classe de PROFESSOR ADJUNTO. 11. INFORMES – Dicionário Biográfico da
UFMG: trajetórias que fazem a diferença – o Prof. Carlos Alberto apresentou o
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ofício da Diretoria de Governança Informacional da UFMG comunicando que esta está
elaborando um Dicionário Biográfico da UFMG em comemoração aos 90 anos da
instituição. O projeto visa homenagear membros e egressos da comunidade da UFMG.
No referido ofício, solicita-se a colaboração da unidade com a indicação de, pelo menos,
três nomes de membros da comunidade da ECI para serem homenageados. Discutiu-se
formas de escolha desses nomes. Após discussão foi aprovado a formação de uma
comissão para escolha dos nomes, sugeriu-se também que esta comissão solicitasse à
comunidade sugestões de nome. A comissão ficou assim composta: professoras
Dalgiza Andrade Oliveira, Marta Eloisa Melgaço Neves e Alcenir Soares dos Reis,
definiu-se que seriam convidados, ainda, a Profa. Bernadete Santos Campello e o
servidor técnico administrativo Roberto Araújo Ferreira. Arquivo Deslizante - o Prof.
Carlos Alberto comunicou que o arquivo deslizante adquirido pela ECI no ano de 2010
foi instalado no 1º andar da Escola, antiga sala do almoxarifado. Não havendo mais
nenhuma manifestação, o Presidente da Congregação agradeceu a presença 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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CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2015.
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